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ΠΑΤΗΣΙΑ
STOP στους φασίστες

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΟΜΦΗΣ

Άσφαιρη “δυσπιστία”
Σε αντιφασιστική συγκέντρωση, την Παρασκευή 4/2, στις 3μμ στο

Πάρκο Φιξ στην Πατησίων καλούν η ΚΕΕΡΦΑ Πατησίων-Κυψέλης-
Γαλατσίου, η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος η «Ενότητα» και ομάδα
μεταναστών από το Μπαγκλαντές, σαν μια πρώτη απάντηση  στην φα-
σιστική δολοφονική βομβιστική επίθεση σε τζαμί στα Κάτω Πατήσια
την περασμένη εβδομάδα. 

Το τζαμί επισκέφθηκε την Παρασκευή 28/1 η ΚΕΕΡΦΑ Πατησίων-Κυ-
ψέλης-Γαλατσίου μαζί με τον δικηγόρο της πολιτικής αγωγής στη δίκη
της Χρυσής Αυγής Δημήτρη Ζώτο -ο οποίος θα αναλάβει και τη νομική
στήριξη- τον Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρο της Πακιστανικής Κοινότητας Ελ-
λάδος «η Ενότητα», τον δη-
μοτικό σύμβουλο Αθήνας
Πέτρο Κωνσταντίνου και
αντιπροσωπεία εργαζόμε-
νων από το Μπαγκλαντές. 

Ψήφισμα καταδίκης της
βομβιστικής επίθεσης
έβγαλε τη Δευτέρα 31/1 το
Δημοτικό Συμβούλιο Αθή-
νας. Όπως αναφέρει: «το
Δημοτικό Συμβούλιο Αθή-
νας καταδικάζει την τρο-
μοκρατική επίθεση φασι-
στών σε βάρος χώρου
θρησκευτικής λατρείας
μουσουλμάνων στα Πατή-
σια. Η Αθήνα είναι πόλη
της αλληλεγγύης και του
σεβασμού των διαφορετι-
κών θρησκευμάτων όλων
των πολιτών, γηγενών και
μεταναστών».

Με ανακοίνωσή της η
τοπική ΚΕΕΡΦΑ καλεί «σε συμμετοχή στην κινητοποίηση τα σωμα-
τεία εκπαιδευτικών και άλλων εργαζόμενων, τις συλλογικότητες και
δημοτικές κινήσεις τις περιοχής». Όπως αναφέρει το κοινό κάλεσμα
στη συγκέντρωση:

«Καταγγέλλουμε τη φασιστική ισλαμοφοβική επίθεση στον μουσουλ-
μανικό χώρο λατρείας στα Πατήσια. Τα ξημερώματα της Κυριακής 23/1
φασιστοειδή τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό έξω από τζαμί που λει-
τουργεί εδώ και 22 χρόνια στο ισόγειο πολυκατοικίας. Η βόμβα εξερ-
ράγη και από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα. Το γεγονός ότι σύμφωνα με
πληροφορίες ο μηχανισμός είχε βίδες, καρφιά και μεταλλικά αντικείμε-
να φανερώνει τις δολοφονικές προθέσεις των νεοναζί. Μπορούσε να
σκότωνε κόσμο στην πολυκατοικία, περαστικούς ή ακόμη και εργάτες
του Δήμου Αθήνας που μαζεύουν σκουπίδια από τους κάδους. Ο Ιμά-
μης βρίσκονταν μέσα στο χώρο όταν εξερράγη η βόμβα. Τον ήθελαν
νεκρό. Διασώθηκε διότι όπως δήλωσε ο ίδιος είχε βάλει αρκετά ρούχα
γύρω στο χώρο που κοιμόταν λόγω του ψύχους των ημερών.

Πρόκειται για κλιμάκωση της φασιστικής τρομοκρατίας σε περίο-
δο που η κυβέρνηση με τις ρατσιστικές της πολιτικές στρώνει ξανά
το δρόμο στα φασιστοειδή να πραγματοποιούν επιθέσεις. Οι φασί-
στες βάζουν βόμβες έξω από χώρους θρησκευτικής λατρείας μου-
σουλμάνων την ίδια ώρα που η κυβέρνηση έφτιαξε ένα χώρο για 200
άτομα σε όλη την Αθήνα και στοχοποιεί ως παράνομους όλους τους
άλλους χώρους. Αρνείται να δώσει την δυνατότητα οι μουσουλμάνοι
να έχουν τζαμιά στις γειτονιές, όπως έχουν όλα τα άλλα θρησκεύμα-
τα, αρνείται να φτιάξει μουσουλμανικά νεκροταφεία. Με αυτό το
τρόπο ανοίγουν το δρόμο για τις επιθέσεις των φασιστών. 

Στις γειτονιές των Πατησίων, ντόπιοι και μετανάστες, έχουμε δώ-
σει μεγάλες μάχες ενάντια στη Χρυσή Αυγή και τις ναζιστικές συμμο-
ρίες όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι θα συνεχίσουμε. Δεν θα τους
επιτρέψουμε να ξανασπείρουν την τρομοκρατία στις γειτονιές μας.
Είναι ώρα να δοθούν χαρτιά σε όλους τους μετανάστες και ίσα δι-
καιώματα. Να δοθεί επιτέλους η δυνατότητα να έχουν ισότιμα χώ-
ρους θρησκευτικής λατρείας στις γειτονιές όπως όλα τα άλλα θρη-
σκεύματα και να φτιαχτεί μουσουλμανικό νεκροταφείο. Απαιτούμε
άμεσα να διερευνηθεί η υπόθεση και να συλληφθούν οι φασίστες αυ-
τουργοί της επίθεσης».

Περισσότερα στις σελ. 12, 13

Η αποτυχία της κυβέρνησης της
ΝΔ είναι τόσο οφθαλμοφανής
που κάθε προσπάθεια του

Μητσοτάκη και των υπουργών του να
παρουσιαστούν σαν «πετυχημένοι»
προκαλεί πικρό γέλιο και αγανάκτη-
ση. Οι τοποθετήσεις του ίδιου στη
συζήτηση για την πρόταση μομφής
που έγινε την προηγούμενη βδομάδα
στη βουλή, επιβεβαίωσε αυτή την ει-
κόνα. Την επιβεβαιώνουν όλα τα ψέ-
ματα που υπάρχουν και μόνο μέσα
στη φράση  «το Εθνικό Σύστημα Υγεί-
ας ανταποκρίνεται στην πίεση», όταν
πεθαίνουν 100 άνθρωποι την ημέρα. 

Όμως, ο Μητσοτάκης είπε κι άλλα,
εξίσου εξοργιστικά. Περηφανεύτηκε
για τη «μείωση των προσφυγικών ρο-
ών» δηλαδή για τη δολοφονική πολιτι-
κή των κλειστών συνόρων και των
επαναπροωθήσεων. Είπε ότι τα Ρα-
φάλ «που πετάνε ήδη στους ελληνι-
κούς ουρανούς» ενισχύουν την «εθνι-
κή αυτοπεποίθηση». Οι ανταγωνισμοί
μεγάλων και μικρότερων δυνάμεων
φέρνουν την απειλή του πολέμου
στην Ουκρανία και αποσταθεροποιούν
όλη την ανατολική Μεσόγειο. Η «εθνι-
κή αυτοπεποίθηση» της ΝΔ είναι εύ-
σχημος τρόπος να πει ότι είναι διατε-
θειμένη να παίξει με τη φωτιά. Για το
φιάσκο του EastMed ούτε κουβέντα. 

Η κυβέρνηση έχει διπλασιάσει τις
πολεμικές δαπάνες αλλά όταν έρχε-
ται ένας χιονιάς τα λίγα εκχιονιστικά
είναι ακινητοποιημένα γιατί δεν υπάρ-
χουν εργαζόμενοι να τα χειριστούν,
τα τρένα του ιδιωτικοποιημένου ΟΣΕ
γίνονται παγίδες που απειλούν ζωές.
Αλλά σύμφωνα με τον Μητσοτάκη για
όλα φταίει η κακιά η ώρα, κυριολεκτι-
κά: δυστυχώς χιόνισε μέρα, είπε ενώ
συνήθως χιονίζει βράδυ. 

Ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης
που είναι αγκαλιά, πάλι κυριολεκτικά,
με όλους τους πλούσιους (εκ)βια-
στές, που καλύπτει τους δολοφόνους
του Ζακ, είχε το θράσος να μιλήσει

για το «έργο» της, στην προστασία
των γυναικών και των παιδιών από
την κακοποίηση και την «εθνικό σχέ-
διο δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+». 

Το ζήτημα που τίθεται από τους ερ-
γαζόμενους και τη νεολαία που αγανα-
κτούν καθημερινά με όλα αυτά και
ακόμα περισσότερα, δεν είναι αν πρέ-
πει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Είναι,
καταρχήν, πώς θα φύγει. Το βέβαιο εί-
ναι ότι δεν θα φύγει με προτάσεις
μομφής σαν και αυτή που κατέθεσε ο
ΣΥΡΙΖΑ. Όχι μόνο γιατί, όπως επιβε-
βαίωσε και η ψηφοφορία το βράδυ της
Κυριακής, η κυβέρνηση συνεχίζει να
έχει τη «δεδηλωμένη» στα κοινοβου-
λευτικά έδρανα. Αλλά και γιατί τέτοιες
προτάσεις μομφής αγνοούν αυτό που
χρειάζεται: την κλιμάκωση και την γε-
νίκευση των αγώνων, το «πεζοδρόμιο».

Συναίνεση 
Το καλοκαίρι με την πύρινη κατα-

στροφή από τη Βαρυμπόμπη μέχρι την
βόρειο Εύβοια, την ώρα που η οργή
φούντωνε και το σύνθημα «Μητσοτάκη
γ..σαι» γινόταν σήμα κατατεθέν, ο Τσί-
πρας έβγαινε να δηλώσει ότι «δεν είναι
η ώρα απόδοσης ευθυνών». Ακόμα και
τότε, δηλαδή όχι στο μακρινό παρελ-
θόν, δεν έβαζε καν ζήτημα εκλογών. 

Τότε, μέσα Αυγούστου, η Εργατική
Αλληλεγγύη έγραφε: «η ηγεσία του
ΣΥΡΙΖΑ… προσφέρει περισσότερη συ-
ναίνεση στην κυβέρνηση παρά στο κί-
νημα. Βήμα-βήμα, ο Αλέξης Τσίπρας
και μαζί του όλα τα ηγετικά στελέχη,
δεξιά και πρώην αριστερά, εγκαταλεί-
πουν το πεδίο των κινητοποιήσεων και
αγκαλιάζουν τις επιλογές των καπιτα-
λιστών- το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ,
τα μέτρα για την πανδημία, τις γεωπο-
λιτικές συμμαχίες. Όλα κρίνονται ανα-
γκαία μπροστά στις διαστάσεις της
κρίσης και η όποια υπόσχεση για βελ-
τιώσεις παραπέμπεται για ‘μετά’: Θα
λογαριαστούμε μετά, θα συμμαζέψου-
με τις ‘νεοφιλελεύθερες υπερβολές’

αργότερα, τώρα δεν μπορούμε να ζη-
τήσουμε ούτε καν εκλογές».

Τώρα η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ κατάλα-
βε ότι «δεν πάει άλλο» και έφτασε να
ζητάει εκλογές με μεγάλη καθυστέρη-
ση: «Μόνο με εκλογές και προοδευτι-
κή κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ θα μπει τέλος σε αυτό τον κατήφο-
ρο», είπε ο Τσίπρας στην ομιλία του. 

Τι υπόσχεται ότι θα κάνει αυτή η
«προοδευτική κυβέρνηση»; Θα «δια-
νεμηθούν με δικαιοσύνη τα κονδύλια
του Ταμείου Ανάκαμψης», λέει ο Τσί-
πρας «ξεχνώντας» ότι αυτά τα κονδύ-
λια είναι δεμένα με όλες τις μνημονια-
κές προβλέψεις της «δημοσιονομικής
σταθερότητας». Θα πάει τον κατώτα-
το μισθό στα 800 ευρώ, όταν το ξεχα-
σμένο «πρόγραμμα της Θεσσαλονί-
κης» του 2014 υποσχόταν μισθό 750
ευρώ; Θα προστατεύσει από την
ακρίβεια αλλά κουβέντα για κρατικο-
ποίηση του τομέα της ενέργειας. 

Δεν είναι οι ρητορικές ατάκες του
Τσίπρα και οι αόριστες υποσχέσεις για
αποκατάσταση των αδικιών που έδωσε
αυτός και τα στελέχη του στη βουλή,
η αιτία για την κρίση της ΝΔ. Είναι οι
αγώνες των εργαζόμενων και της νεο-
λαίας που έχουν κάνει θρύψαλα όλα
τα αφηγήματα της ΝΔ. Οι αγώνες των
νοσοκομειακών έσπασαν το αφήγημα
της πετυχημένης διαχείρισης στην
πανδημία. Ο ξεσηκωμός των εργαζό-
μενων στον Πρίνο στην Καβάλα, των
απεργών στην efood και την Cosco,
των εκπαιδευτικών ενάντια στην Κερα-
μέως. Η απεργιακή κινητοποίηση της
1η Φλεβάρη στο δημόσιο για την
Υγεία αξίζει περισσότερο από δέκα
«πύρινες» ομιλίες στη βουλή. Γιατί
εκεί, στην απεργία, στη διαδήλωση
κρίνονται τα ζητήματα ζωής και θανά-
του για όλη την εργατική τάξη. Εκεί
χτίζεται η δύναμη για να επιβάλλει το
εργατικό κίνημα τις δικές του λύσεις
για την πλειοψηφία της κοινωνίας. 

Λέανδρος Μπόλαρης

27/1, Καβάλα, Συλλαλητήριο αλληλεγγύης στους εργάτες των Πετρελαίων Καβάλας. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Τα κόμματα της Βουλής μπαίνουν σε
φάση απολογισμού μετά τη συζήτηση
της πρότασης δυσπιστίας. Η Νέα Δη-

μοκρατία κλείνει τα μάτια και παριστάνει ότι
ξεπέρασε τον κάβο χωρίς απώλειες. Κάνουν
πως δεν βλέπουν την μαζική οργή του κό-
σμου ενάντια στην κυβέρνηση του Μητσοτά-
κη. Η πραγματικότητα όμως είναι επίμονη.

Ο πραγματικός πρωταγωνιστής των εξελί-
ξεων είναι το φούντωμα της αγανάκτησης
μέσα στην εργατική τάξη και τα φτωχότερα
στρώματα. Η επέλαση του χιονιά ήρθε να
συμπυκνώσει τις σκληρές εμπειρίες όλου
του τελευταίου εξάμηνου: από τις πυρκα-
γιές του περασμένου Αύγουστου στις εκα-
τόμβες των νεκρών από τα κύματα του κο-

ρονοϊού όλο το φθινόπωρο που συνεχίζον-
ται ακόμα, περνώντας μέσα από πλήθος
σκάνδαλα. Ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί
του βουλιάζουν μέσα στη σεξιστική βρομιά
των πλούσιων βιαστών και στην πολεμοκά-
πηλη ξεφτίλα των Ραφάλ που ψάχνουν να
βρουν τον χαμένο αγωγό Eastmed. Μια
κρατική μηχανή που «καθαρίζει» τους αιθέ-
ρες του Αιγαίου αλλά πνίγηκε στα χιόνια
στην Αττική οδό θα προκαλούσε περίγελο
αν δεν φόρτωνε τόσο πόνο στους ανθρώ-
πους της δουλειάς. 

Οργή
Χωρίς αυτόν τον παράγοντα, την λαϊκή

οργή που φουντώνει, η αξιωματική αντιπολί-
τευση δεν θα είχε προχωρήσει στην κατάθε-
ση πρότασης μομφής στην κυβέρνηση. Όλοι
και όλες το ξέρουμε αυτό. Είναι πολύ νωπή
η εικόνα του Τσίπρα να διαγράφει τον Κου-
ρουμπλή επειδή χαρακτήρισε δολοφονική τη
ΝΔ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβασε τους τόνους καθώς
χιλιάδες και χιλιάδες λένε το ίδιο πράγμα.

Ωστόσο, παρά τη στροφή του, ο Τσίπρας
χαράμισε την ευκαιρία. Όχι μόνο γιατί αυτά
που είπε μέσα στη Βουλή ήταν πολύ λίγα
μπροστά στα αίσχη του Μητσοτάκη. Μια
αριστερή εργατική αντιπολίτευση θα άρπαζε
την ευκαιρία να πει, παραδείγματος χάρη,
ότι την ώρα που το χιόνι είχε παραλύσει την
Αθήνα, το ίδιο γινόταν και στην Κωνσταντι-
νούπολη: οι εργάτες και στις δυο πλευρές
του Αιγαίου έχουν κοινό συμφέρον να ενώ-
σουν δυνάμεις ενάντια σε αυτούς που κά-
νουν αγώνα δρόμου εξοπλισμών πάνω στις
πλάτες μας. Να πει επίσης ότι η ακρίβεια
δεν θα σταματήσει εξασφαλίζοντας «δικό

μας» φυσικό αέριο: σε μια χώρα πλούσια σε
πετρέλαιο και φυσικό αέριο, στο Καζακστάν
ο κόσμος εξεγέρθηκε γιατί η κυβέρνηση
ανέβασε την τιμή των καυσίμων. Τα κοιτά-
σματα και οι ΑΟΖ δεν ανήκουν στους εργά-
τες ούτε εκεί, ούτε εδώ, ούτε στην Τουρκία.

Ακόμα πιο σημαντική, όμως, είναι μια άλ-
λη έλλειψη στην πολιτική της αντιπολίτευ-
σης. Λείπει ο προσανατολισμός στην κινητο-
ποίηση του κόσμου. Η λαϊκή αγανάκτηση
δεν μετατρέπεται σε δύναμη που ρίχνει κυ-
βερνήσεις απλά και μόνο με καταγγελίες
μέσα στη Βουλή. Χρειάζεται μαζική δράση
με την εργατική τάξη μπροστά, εκεί που
βρίσκεται η δύναμή της -στις απεργίες. Ο
κόσμος παίρνει αυτοπεποίθηση ότι μπορεί
να παλέψει την καταστροφική κυβέρνηση
όταν εμπνέεται από τους απεργούς της CO-
SCO, της efood, της Καβάλας. Μια αριστε-
ρή εργατική αντιπολίτευση θα έμπαινε
μπροστά να οργανώσει και να κλιμακώσει
αυτή τη δυναμική. Η κοινοβουλευτική αντι-
πολίτευση κρατάει αποστάσεις.

Είναι καιρός να αλλάξουμε αυτή την εικό-
να. Ο πραγματικός πρωταγωνιστής των εξελί-
ξεων, ο κόσμος της δουλειάς σπρώχνει προς
τα εκεί και αναγκάζει τις συνδικαλιστικές ηγε-
σίες να ξεκουνήσουν από την αδράνειά τους.
Η απεργία για την Υγεία που έκανε ποδαρικό
στον Φλεβάρη είναι ένα καλό βήμα μπροστά.
Έρχεται ένα επόμενο βήμα με απεργία για
την Παιδεία στις 21 Φλεβάρη και ακολουθεί η
απεργιακή 8 Μάρτη των Γυναικών. Χρειάζεται
να οργανώσουμε και να επιταχύνουμε αυτά
τα βήματα. Έτσι θα φέρουμε πιο κοντά την
ανατροπή του Μητσοτάκη με ένα κίνημα ικα-
νό να επιβάλει το δίκιο του εργάτη.

Οι απεργίες έχουν τη δύναμη να ανατρέ-
ψουν την κυβέρνηση και τη δολοφονική

πολιτική της. Αυτό ήταν το μήνυμα που ήρθε
την Τρίτη 1 Φλεβάρη από την πανελλαδική
Απεργία για την Υγεία που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ και
συνδυάστηκε με δυναμικές συγκεντρώσεις και
διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

Το απεργιακό συλλαλητήριο της Αθήνας ξεκί-
νησε στο Υπουργείο Υγείας, με τη συμμετοχή
δεκάδων σωματείων εργαζόμενων από τα νοσο-
κομεία, τα σχολεία και όλο το δημόσιο τομέα. Η
κινητοποίηση, στον απόηχο των 128 νεκρών
από κορονοϊό το προηγούμενο 24ωρο, ήταν ιδι-
αίτερα οργισμένη. Όλοι και όλες που πήραν τον
λόγο έδειξαν την κυβέρνηση ως τον μοναδικό
υπεύθυνο για τα ρεκόρ θανάτων που σπάνε το
ένα μετά το άλλο, σε ένα ΕΣΥ που έχει καταρ-
ρεύσει. Ανάμεσά τους η Αργυρή Ερωτοκρίτου,
γιατρός, μέλος ΔΣ του Συλλόγου Εργαζόμενων
στο ΓΝΑ Γεννηματάς, από το Συντονιστικό Νο-
σοκομείων και την Κίνηση για την Απεργιακή 8
Μάρτη που κάλεσε σε κλιμάκωση του αγώνα.

«Ερχόμαστε μετά από μια συγκλονιστική
εβδομάδα που συμπύκνωσε όσα παλεύουμε τα
τελευταία χρόνια», είπε. «Η εβδομάδα του χιονιά
ανέδειξε με τον πιο δραματικό τρόπο πόσο εγ-
κληματική είναι η πολιτική αυτής της κυβέρνη-
σης. Στη γενική μας εφημερία πέθαινε κόσμος
πριν προλάβουμε καν να τον εξετάσουμε, διότι η
κυβέρνηση επέλεξε να δώσει εφημερίες στα νο-
σοκομεία που δεν είχαν άδεια κρεβάτια. Σε αυτό
προστίθενται οι συνάδελφοι που λείπουν με τις
αναστολές, προστίθενται οι συνάδελφοι που λεί-
πουν γιατί έχουν νοσήσει, προστίθενται οι ελλεί-
ψεις και όλες οι εγκληματικές κυβερνητικές επι-
λογές που έχουν τσακίσει το υγειονομικό προ-
σωπικό τόσα χρόνια στα νοσοκομεία.

Στο πλευρό των γυναικών
Γι’ αυτό διεκδικούμε εδώ και τώρα απεργια-

κή κλιμάκωση. Δεν πάει άλλο, πρέπει απεργια-
κά να είμαστε στο δρόμο για να τελειώνουμε
με αυτή την κυβέρνηση. Ήρθε η ώρα να επι-
βάλλουμε τις ανάγκες μας γιατί δεν αντέχουμε
ούτε να χάνουμε εκατοντάδες κόσμο κάθε μέ-
ρα ούτε να λειτουργούν με αυτό τον ντροπια-
στικό τρόπο τα νοσοκομεία μας. Θέλουμε
απεργιακή κλιμάκωση και καλούμε τις Ομο-
σπονδίες μας να το κάνουν πράξη. Ταυτόχρονα
έχουμε συγκλονιστεί με όλες τις αποκαλύψεις
για τους βιασμούς. Το εργατικό κίνημα πρέπει
να απαντήσει. Πρέπει να σταθεί στο πλευρό
των γυναικών όπως το έχουμε κάνει χρόνια τώ-
ρα και να μετατρέψουμε ξανά την 8 Μάρτη σε
απεργιακή κινητοποίηση. Μαζί με τις μάχες για
την Υγεία, να δώσουμε τη μάχη ενάντια στο σύ-
στημα των πλούσιων εκβιαστών και της κυβέρ-
νησης που τους συγκαλύπτει».

Η διαδήλωση στη Βουλή που ακολούθησε
ήταν πολύ μαχητική. Μπροστά μπήκαν τα πανό
της ΑΔΕΔΥ και των Ομοσπονδιών Υγείας, ΠΟΕ-
ΔΗΝ και ΟΕΝΓΕ, και στη συνέχεια των πρωτο-
βάθμιων σωματείων. Από τα νοσοκομεία συμε-
τείχαν τα Σωματεία Εργαζόμενων στο ΓΝΑ Γεν-
νηματάς, τον Άγιο Σάββα, το ΚΑΤ, το Δρομο-
καϊτειο, το Κρατικό Νίκαιας, το Αττικό, τον
Ευαγγελισμό, το Παίδων Πεντέλης, η Επιτροπή
Αγώνα του Έλενα Βενιζέλου.

Συνέχεια στις σελίδες 10, 11
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Να κλιμακώσουμε 
το απεργιακό κίνημα

Απεργία 
για την Υγεία
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Ένας κόσμος βουτηγμένος
στο έγκλημα και τη βία απο-
καλύπτεται καθώς η δημο-

σιοποίηση λεπτομερειών για το κύ-
κλωμα μαστροπείας της Θεσσαλονί-
κης από δεκάδες ανθρώπους μέσω
του ακτιβιστή Ηλία Γκιώνη ξηλώνει
το πουλόβερ της «καλής κοινωνίας».
Με αφορμή τον βιασμό της 24χρο-
νης Γεωργίας Μπίκα, οι πληροφο-
ρίες που έχουν αποκαλυφθεί δεν
«περιορίζονται» πια στο κύκλωμα
μαστροπείας, αλλά αφορούν και πε-
ριπτώσεις τοκογλυφίας, εκβιασμών
και εξαπατήσεων κι από άλλους
δράστες.

Η ίδια η υπόθεση της Γεωργίας
Μπίκα έχει ήδη χαρακτηριστικά συγ-
κάλυψης. Πέρα από τις αρχικές χρο-
νοτριβές και ελλείψεις, όπως η κα-
θυστέρηση στην ιατροδικαστική εξέ-
ταση και η ελλιπής λήψη υλικού για
τις τοξικολογικές εξετάσεις, έρχον-
ται να προστεθούν κι άλλα. Μέχρι
στιγμής, όπως δηλώνει ο Ηλίας
Γκιώνης, η Ελληνική Αστυνομία δεν
έχει έρθει σε επαφή μαζί του, ενώ η
Κυπριακή Αστυνομία, στην οποία
επίσης έστειλε το 47 σελίδων σχετι-
κό υλικό που έχει συλλέξει αρχικά,
είπε ότι δεν φαίνεται να υπάρχει εμ-
πλοκή Κυπρίων, ενώ αργότερα δή-
λωσε ότι τα στοιχεία του φακέλου
πρέπει να μελετηθούν με προσοχή. 

Καμία από τις δυο αρχές δεν φαί-
νεται ακόμα να έχει προχωρήσει ου-
σιαστικά. Έχει περάσει πάνω από
μια εβδομάδα από τότε που κατα-
σχέθηκαν τα κινητά τεσσάρων εμ-
πλεκόμενων στο «πάρτι», ενώ πέρα-
σαν πάνω από 10 μέρες για να
βγουν τα αποτελέσματα των τοξικο-
λογικών εξετάσεων της Γεωργίας,
που έγιναν συμπληρωματικά στην

Ελβετία, χωρίς ακόμα να
έχει βγει το τελικό πόρισμα.

Κύκλωμα
Ο ακτιβιστής σε ανάρτη-

σή του δηλώνει ότι τα στοι-
χεία που έχει συλλέξει δεί-
χνουν ένα κύκλωμα που
δραστηριοποιείται σε Ελλά-
δα, Κύπρο και άλλες χώρες,
ενώ επιδίδεται και σε διακί-
νηση όπλων και ναρκωτι-
κών. Για την εγχώρια δρα-
στηριότητα του κυκλώμα-
τος έχουν υπάρξει μαρτυ-
ρίες και για Κρήτη, Ρόδο,
Δράμα. Εκτός από θύματα,
έχουν μιλήσει και άνθρωποι
που ήξεραν από χρόνια για
τα περιστατικά αυτά και
φοβόντουσαν, μέχρι σήμερα, να μι-
λήσουν.

Με σχόλιό της στη σελίδα της Φε-
μινιστικής Ομάδας «Κιλοτίνα» μια
ανώνυμη γυναίκα περιγράφει πώς
έπεσε και η ίδια θύμα νάρκωσης και
βιασμού στη Θεσσαλονίκη. Η εικόνα
που δίνει, εκτός από σοκαριστική, εί-
ναι και σχεδόν πανομοιότυπη με την
υπόθεση της Γεωργίας Μπίκα – από
τη μεθοδολογία του «ψαρέματος»
των κοριτσιών και τις ουσίες που
χρησιμοποιούνται, μέχρι τη συγκά-
λυψη και τους εκ των υστέρων εκ-
βιασμούς του θύματος. Το σχόλιο
έχει αναρτηθεί την 1η Ιούλη του

2021, δηλαδή σε ανύποπτο χρόνο
σε σχέση με την υπόθεση της Γεωρ-
γίας, πράγμα που υποδεικνύει την
εγκυρότητα και των δυο καταγγε-
λιών.

Η εικόνα ενισχύεται από την κατά-
θεση του Βασίλειου Λεβέντη, που
ισχυρίζεται βέβαια ότι υπήρξε «συ-
ναινετική» σεξουαλική πράξη, την
ανάρτηση του Μάνου Παπαδόπου-
λου που περιγράφει ξεκάθαρα τον
βιασμό (την διέγραψε αργότερα και
ισχυρίστηκε ότι του έκλεψαν το κινη-
τό και η ανάρτηση έγινε από άλλον),
την πρόσβαση καταγγελλόμενων αλ-
λά και φίλων τους στη δικογραφία,
τις πρώτες τοξικολογικές εξετάσεις

(στην Ελλάδα) που επιβεβαιώνουν
τα όσα είπε η Γεωργία, τις καταθέ-
σεις δυο ακόμα κοριτσιών, παρού-
σες στο «πάρτι» που μίλησαν για
«περίεργο κλίμα», τις απειλές σε βά-
ρος του Ηλία και της Γεωργίας και
το γεγονός ότι το ξενοδοχείο του
«πάρτι» είναι ένα ξενοδοχείο στο
οποίο οι παράγοντες της Coca Cola
έκαναν τις εκδηλώσεις τους.

Στις υπόλοιπες καταγγελίες που
βγήκαν στο φως σαν έμμεσο αποτέ-
λεσμα της συλλογής πληροφοριών
για την υπόθεση της Θεσσαλονίκης,
συμπεριλαμβάνεται μια καταγγελία
αλλοδαπής γυναίκας ότι υπήρξε θύ-
μα ξυλοδαρμού, εκβιασμού και δη-

μοσιοποίησης γυμνών φωτογραφιών
από τον αστυνομικό της ΕΛΑΣ
πρώην σύντροφό της, τον οποίο δεν
κατάφερε να μηνύσει χάρη στην
προστασία των συναδέλφων του.
Συμπεριλαμβάνεται επίσης καταγγε-
λία για κύκλωμα τοκογλυφίας με βά-
ση το ξενοδοχείο Theoxenia Palace,
στο οποίο οργανώνει χριστουγεν-
νιάτικα φιλανθρωπικά μπαζάρ η Μ.
Βαρδινογιάννη. 

Συμπεριλαμβάνονται πληροφο-
ρίες για φίλους των δραστών, νεα-
ρούς «influencers» που είχαν σπεύ-
σει να υπερασπιστούν τους καταγ-
γελλόμενους για τον βιασμό της Γε-
ωργίας. Αυτοί ανερυθρίαστα γρά-
φουν στα κοινωνικά δίκτυα ότι βγά-
ζουν λεφτά βάζοντας νεαρές γυναί-
κες να αναρτούν υλικό στο onlyfans
(σ.σ: πλατφόρμα συνδρομητικού
υλικού που κυριαρχεί το ερωτικό
περιεχόμενο και έχει κατηγορηθεί
ότι διατηρούσε υλικό με παιδική κα-
κοποίηση). Ταυτόχρονα προσπα-
θούν να στρατολογήσουν άντρες
νέα μέλη στο «Κονκλάβιο εκατομμυ-
ριούχων», μια κοινότητα που αυτοα-
ποκαλείται «κλειστό δίκτυο με τους
πιο φτασμένους ανθρώπους» και
υπόσχεται ότι «θα έχεις συμβούλους
από το δίκτυο του [Damian, σ.σ:
ένας από αυτούς τους «influen-
cers»], άλλους εκατομμυριούχους ή
κόσμο που επιβεβαιωμένα  βγάζουν
πάνω από 5.000 το μήνα χωρίς πτυ-
χία, ακόμη και σε μικρές ηλικίες (16-
24)».

Όπως δήλωσε σε βίντεό του ο
Ηλίας Γκιώνης, «παλεύουμε με ένα
τέρας». Αλλά «στο χέρι μας είναι
όλο αυτό να γυρίσει υπέρ του λα-
ού».

Α.Φ.

Νο 1507, 2 Φλεβάρη 2022
σελ.4 εργατικη αλληλεγγυη

Οργανώνουμε την Απεργιακή 8Μ
Από τα μεσαιωνικά βίντεο που πήγε η

Κεραμέως στα μουλωχτά να προωθή-
σει στα Γυμνάσια για το «αγέννητο παι-

δί», μέχρι την απύθμενη βρώμα και δυσωδία
του κυκλώματος πλούσιων μαστροπών, βια-
στών και απατεώνων, οι επιθέσεις σε βάρος
των γυναικών σε αυτό το σύστημα είναι όλο
και πιο σκληρές. Το κάλεσμα της Κίνησης για
μια Απεργιακή 8 Μάρτη για ανοιχτή σύσκεψη
για την οργάνωση της φετινής απεργιακής κι-
νητοποίησης για την παγκόσμια ημέρα των
γυναικών είναι ένα σημαντικό βήμα στη μάχη
ενάντια σε όλες αυτές τις επιθέσεις. Η σύσκε-
ψη θα πραγματοποιηθεί στις 4 Φλεβάρη στο
Ρομάντζο (Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα) στις 6μμ. 

Η Μαρία Χαρχαρίδου, νοσηλεύτρια στο νο-
σοκομείο Γεννηματάς, μέλος του ΔΣ του Συλ-
λόγου Εργαζόμενων και μέλος της Κίνησης,
δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη: «Μόλις
έγινε μια φοβερή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ με
αίτημα την ενίσχυση του ΕΣΥ. Απεργήσαμε
και διαδηλώσαμε για να γίνουν προσλήψεις
στα νοσοκομεία και να έχουμε ένα Σύστημα

Υγείας αντάξιο των απαιτήσεων και των αναγ-
κών όλων των ανθρώπων που πρέπει να νοση-
λεύουμε. 

Μέσα στην κινητοποίηση αυτή, η Κίνηση για
μια Απεργιακή 8 Μάρτη είχε έντονη κινητικό-
τητα. Ενημερώσαμε τους/τις απεργούς ώστε
μαζί να οργανώσουμε την απεργιακή κινητο-
ποίηση για την παγκόσμια ημέρα των γυναι-
κών. Υπήρχε τεράστια ανταπόκριση, τόσο από
τους εργαζόμενους των νοσοκομείων όσο και
από τους υπόλοιπους χώρους. Εργαζόμενοι/
ες δήλωναν ότι θέλουν να προωθήσουν και να
διεκδικήσουν από τα σωματεία τους να βγά-
λουν ψηφίσματα που να καλούν σε απεργία
για τις 8 Μάρτη. 

Στις 4 Φλεβάρη λοιπόν θα οργανώσουμε
από τη μεριά μας σαν Κίνηση για την Απεργια-
κή 8 Μάρτη μια πρώτη σύσκεψη προκειμένου
να φέρουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους
κοντά και να δουλέψουμε μαζί για μια πολύ
μεγαλύτερη απεργία, ποσοτικά και ποιοτικά.
Μια απεργία απλωμένη σε πιο πολλούς εργα-
σιακούς και κοινωνικούς χώρους αλλά και

αναβαθμισμένη στα αιτήματα που θα βάλει
και στα ζητήματα που θα ανοίξει. 

Έχουμε τις γυναικοκτονίες του τελευταίου
διαστήματος, τους βιασμούς, το ελληνικό
#metoo, αλλά έχουμε και την ολοένα μεγαλύ-
τερη καταπίεση των γυναικών στον εργασιακό
χώρο, όπου δουλεύουν με συμβάσεις ή και
χωρίς καν αυτές. Έχουμε μικρότερους μι-
σθούς και όλο το βάρος της φροντίδας, ένα
βάρος που έχει αυξηθεί με την πανδημία. Στο
νοσοκομείο που δουλεύω βλέπουμε φοβερές
καταστάσεις, οι γυναίκες προσπαθούν να
φροντίσουν τους νοσηλευόμενους, να μάθουν
νέα τους, είναι υποχρεωμένες να πληρώνουν
τα τεστ και μερικές φορές δεν έχουν καν να
τα πληρώσουν. 

Το να μετράμε κάθε μέρα πάνω από 100 νε-
κρούς – από την πανδημία, γιατί από τα υπό-
λοιπα νοσήματα θα το δούμε αργότερα – δεν
είναι απλό πράγμα, ούτε η διάλυση της καθη-
μερινής ζωής μας σε όλες της τις εκφάνσεις.
Γι’ αυτό χρειάζεται η αναβάθμιση της απερ-
γίας της 8 Μάρτη».

Όχι στο “κουκούλωμα” 
των πλούσιων βιαστών

Αννα Παναγιωταρέα, Λίνα Μενδώνη και η σύζυγος του Αντώνη Σαμαρά, Γεωργία μαζί με τους
Λεβέντηδες και την μάνα τους Ασπασία.



Μια ακόμη προσπάθεια επα-
ναφοράς του σκοταδιστικού
δόγματος του «αγέννητου

παιδιού» στα σχολεία έλαβε χώρα
τις προηγούμενες ημέρες. Όπως
έγινε γνωστό, το ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκ-
παιδευτικής Πολιτικής) ενέκρινε για
τα Γυμνάσια το υλικό της Ελληνικής
Εταιρείας Προγεννητικής Αγωγής με
τίτλο «Προγεννητική Αγωγή, προ-
ετοιμασία για τη γονεϊκότητα. Σε-
ξουαλικότητα - Γονιμότητα - Γονεϊ-
κότητα, μια αδιαχώριστη ενότητα».
Και μόνο από τον τίτλο φαίνεται περί
τίνος πρόκειται: η «αδιαχώριστη ενό-
τητα» σεξουαλικότητας και γονεϊκό-
τητας αποτελεί μια αμφισβήτηση
του δικαιώματος στην αντισύλληψη
και την έκτρωση, μαζί με μια γερή
δόση του δόγματος «Πατρίς Θρη-
σκεία Οικογένεια» πασπαλισμένης
και με λίγη ομοφοβία. Ένα πισωγύ-
ρισμα.

Τις πρώτες ώρες από τη δημοσιο-
ποίηση της είδησης κυκλοφόρησαν
τα μαργαριτάρια που ακούγονται
στα τρία ωριαία βίντεο που επιχείρη-
σε το ΙΕΠ να προωθήσει στα Γυμνά-
σια. Πέρα από το αντιεπιστημονικό
δόγμα ότι η ζωή ξεκινάει από τη
σύλληψη, ακούγονται και άλλα σεξι-
στικά και ομοφοβικά παραμύθια,
όπως: «Η επιθυμία της εγκύου για
κορίτσι, ενώ είχε αγόρι, δηλαδή η
σκέψη της, η νοητική της κατάσταση
δίνει στο αγοράκι χαρακτηριστικά
θηλυπρέπειας», «Το dna του παιδιού
εξαρτάται από την ποιότητα αγάπης
του ζεύγους», «έγκυος απλά υλοποι-
εί το σχέδιο» κλπ. Δαιμονοποιείται η
γυναίκα για τα προβλήματα στα παι-
διά ή στη σχέση, δαιμονοποιείται η
εναλλαγή συντρόφων και, φυσικά,
δαιμονοποιούνται ευθέως και οι
εκτρώσεις. «Ο Σωκράτης λέει ότι με-
τά τη γέννηση είναι αργά για την
οποιαδήποτε αγωγή προς το παιδί» -
κάτι που πραγματικά ταιριάζει σε
μια κυβέρνηση που θέλει να καταρ-
γήσει τη δημόσια Παιδεία.

Η κατακραυγή ήταν άμεση και δεν
περιορίστηκε στα κοινωνικά δίκτυα
και τις δημοσιεύσεις. Η ΟΛΜΕ έβγα-
λε στις 29/1 ανακοίνωση στην οποία
τόνισε: «Είναι θλιβερό, την εποχή
που καταγράφονται συνεχώς γυναι-
κοκτονίες, βιασμοί και κακοποιήσεις,
το ΥΠΑΙΘ, μέσω του ΙΕΠ, να προ-
ωθεί απόψεις που δηλητηριάζουν τα
παιδιά μας και καταπατούν ανθρώπι-
να δικαιώματα. Το σχολείο οφείλει
ως φορέας γνώσης να διδάσκει μό-
νο επιστημονικά τεκμηριωμένα δε-
δομένα και ως φορέας κοινωνικοποί-
ησης να διαπαιδαγωγεί τους μαθη-
τές και τις μαθήτριες με τις παναν-
θρώπινες αξίες, όπως η ισότητα, ο
σεβασμός στη διαφορετικότητα και
η αλληλεγγύη. Απαιτούμε να απο-
συρθεί τώρα η απαράδεκτη εγκύ-
κλιος του ΥΠΑΙΘ».

Σε λιγότερο από 24 ώρες το
Υπουργείο, η Κεραμέως και το ΙΕΠ
αναγκάστηκαν κακήν κακώς σε ανα-
δίπλωση. Το υπουργείο απέσυρε το

πρόγραμμα. «Η έγκριση τέτοιων
προγραμμάτων δεν σημαίνει και υιο-
θέτηση απόψεων», είπε ο πρόεδρος
του ΙΕΠ, Γιάννης Αντωνίου. «Αποτε-
λούσε μία από τις περίπου 1000 εγ-
κρίσεις που δίνονται κάθε χρόνο
από το ΙΕΠ για δράσεις ΕΚΤΟΣ του
υποχρεωτικού σχολικού προγράμ-
ματος», δικαιολογήθηκε η Κεραμέ-
ως, αποκαλύπτοντας βέβαια έτσι ότι
στην πραγματικότητα ήλπιζε να πε-
ράσει το πρόγραμμα απαρατήρητο. 

Στο ρεσιτάλ που έδωσε, η Κερα-
μέως είχε το θράσος να πει ότι η
απόσυρση του προγράμματος έγινε
με …δική της παρέμβαση (ενώ βέ-
βαια μαινόταν ήδη η θύελλα των αν-
τιδράσεων). Στο τέλος, σε μια απε-
γνωσμένη κίνηση προσπάθησε να
αποπροσανατολίσει τη συζήτηση,
κατηγορώντας τον ΣΥΡΙΖΑ ότι ως
κυβέρνηση είχε χρηματοδοτήσει την
ίδια εταιρία – λες κι αυτό θα αναι-
ρούσε την αντιδραστική επίθεση
που δέχτηκε το δημόσιο σχολείο επί
υπουργίας της. Ακόμα χειρότερα, λί-
γες ώρες μετά αποδείχθηκε ότι η
Κεραμέως ψεύδεται ασυστόλως, κα-
θώς η σύμβαση για την οποία κατη-
γόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ είχε γίνει το
2013, δηλαδή επί ΝΔ.

Τέλος, ισχυρίστηκε ότι η πραγμα-
τική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
έχει μπει στα σχολεία, Δημοτικά και
Γυμνάσια, επί ΝΔ. Ο Δημήτρης Πο-
λυχρονιάδης, πρόεδρος του ΣΕΠΕ
Αμαρουσίου, σχολίασε στην Εργατι-
κή Αλληλεγγύη: «Η σεξουαλική αγω-
γή έχει μπει στα σχολεία μέσω των
εργαστηρίων δεξιοτήτων. Ως εκπαι-
δευτικό και συνδικαλιστικό κίνημα εί-

μαστε ενάντια σε αυτό. Είμαστε κατά
των ‘δεξιοτήτων’ και υπέρ της ολό-
πλευρης γνώσης. Όχι μόνο εξυπηρε-
τούν επικοινωνιακού χαρακτήρα τα-
κτικές της κυβέρνησης αλλά η κυ-
βέρνηση ΝΔ και ηγεσία του υπουρ-
γείου επιχειρούν να εισάγουν στο ελ-
ληνικό δημόσιο σχολείο κεφαλαιώδη
ζητήματα ιδεολογικού χαρακτήρα με
στόχο την ιδιωτικοποίησή του και την
κατάργηση του δημόσιου δωρεάν
χαρακτήρα του. Ένας τέτοιου εί-
δους πολιορκητικός κριός είναι και
τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Πολλοί
σύλλογοι εκπαιδευτικών με αποφά-
σεις τους δεν τα εφαρμόζουν. Θα
μπορούσαμε, μέσα από το βιβλίο και
το αναλυτικό πρόγραμμα, με διαθε-
ματικό τρόπο να κάνουμε κι ένα πρό-
γραμμα σεξουαλικής αγωγής. 

Αξίες κι αντιλήψεις
Το θέμα λοιπόν δεν είναι αν την

έβαλε η ΝΔ τη σεξουαλική αγωγή
στα σχολεία. Αλλά με ποιον τρόπο
πάνε να τη διδάξουν στα παιδιά και
τι θέλουν να τους εμφυσήσουν σε
επίπεδο αξιών και αντιλήψεων. Εν
έτει 2022 θέλουν να εμφυσήσουν ότι
η έγκυος πρέπει να ακολουθά ενά-
ρετο βίο… Έχουν στόχο να πλήξουν
και τις κατακτήσεις του γυναικείου
κινήματος. Θα κάνουμε τα πάντα για
να μην περάσει κάτι τέτοιο στην εκ-
παίδευση. Θα παλέψουμε και για την
ανατροπή όλων των αντιεκπαιδευτι-
κών νόμων που έχει φέρει η κυβέρ-
νηση της ΝΔ και θα το καταφέρουμε
διώχνοντας τη Νέα Δημοκρατία».

Μέσα στην περίοδο που η κυβέρ-
νηση δείχνει όλο και πιο ξεδιάντρο-
πα την αδιαφορία της για τα γεννη-
μένα παιδιά, προσπαθεί να κατηχή-
σει τους μαθητές και τις μαθήτριες
για τα «δικαιώματα» των αγέννητων
παιδιών. Από τις επιθέσεις στα παι-
διατρικά νοσοκομεία μέχρι το μαρ-
τύριο της τηλεκπαίδευσης (που επι-

πλέον αποκλείει τα φτωχά παιδιά, τα
προσφυγόπουλα, τα τσιγγανόπου-
λα, τα ανάπηρα παιδιά), η Νέα Δη-
μοκρατία αποδεικνύει κάθε μέρα πε-
ρίτρανα ότι αδιαφορεί για τα παιδιά. 

Από τη μία είναι να απορεί κανείς
πώς νόμιζαν ότι θα τη βγάλουν καθα-
ρή αυτή τη φορά – δεν πήραν κανένα
μάθημα ούτε από το φιάσκο της καμ-
πάνιας για το αγέννητο παιδί στο Με-
τρό, ούτε από το φιάσκο του συνεδρί-
ου «γονιμότητας», ούτε από τις απερ-
γιακές μάχες των γυναικών τα τελευ-
ταία χρόνια και το κίνημα #metoo. 

Όμως οι συνεχιζόμενες απεγνω-
σμένες προσπάθειες έχουν εξήγη-
ση. Η κυβέρνηση θέλει να φορτώσει
στις γυναίκες την εργασία που απαι-
τείται για τη φροντίδα και την ανα-
παραγωγή της εργατικής τάξης,
επειδή σκοπεύει να διαλύσει εντε-
λώς το κράτος πρόνοιας. Κι αυτό
περνάει μέσα από την προπαγάνδα
της «ύψιστης αποστολής» που έχουν
οι γυναίκες, να γίνουν μάνες. Κάθε
παραφυάδα του ακροδεξιού, θρη-
σκευτικού και παραθρησκευτικού
συρφετού έχει το ελεύθερο να προ-
σπαθήσει να επαναφέρει, ξανά και
ξανά, αυτά τα ιδεολογήματα γιατί
ακριβώς εξυπηρετούν την ΝΔ.

Η κινητοποίηση που οργάνωσε η
Κίνηση για μια Απεργιακή 8 Μάρτη
στις 2 Οκτώβρη 2021, σε αλληλεγ-
γύη με τις γυναίκες των ΗΠΑ που
αγωνίζονταν ενάντια στην απαγό-
ρευση των εκτρώσεων στο Τέξας,
έδειξε τον δρόμο. Και η συνέχεια
πρέπει να είναι μια μαζική, πανεργα-
τική 8 Μάρτη, με τις γυναίκες και
τους άντρες της εργατικής τάξης να
συγκρούονται με την κυβέρνηση του
σεξισμού.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του
το Δίκτυο Εκπαιδευτικών «Η Τάξη
Μας»: «Οι αγώνες μας για την υπε-
ράσπιση της δημόσιας Παιδείας βρί-
σκονται σε απόλυτη σύμπλευση με

τους αγώνες των γυναικών ενάντια
στις γυναικοκτονίες, τους βιασμούς,
τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις, την
υπεράσπιση του δικαιώματός τους
για ασφαλείς εκτρώσεις σε ένα ενι-
σχυμένο δημόσιο σύστημα Υγείας.

Μαζί με τη διεκδίκηση αδειών για
τις γυναίκες, συντάξεων, επιδομά-
των, παιδικών σταθμών, υγιεινών και
δωρεάν σχολικών γευμάτων με
πρόσληψη του αναγκαίου κατάλλη-
λου προσωπικού στα σχολεία, διεκ-
δικούμε μια εκπαίδευση που το πε-
ριεχόμενο της θα συμβαδίζει με τα
δεδομένα της επιστήμης και των
σύγχρονων κοινωνικών κινημάτων.

Διεκδικούμε μάθημα σεξουαλικής
αγωγής μέσα στα σχολεία που θα
βασίζεται στις αντιλήψεις της ισότη-
τας, της αμοιβαιότητας, του σεβα-
σμού των προσωπικών επιλογών,
του ελέγχου των σωμάτων μας, που
πηγάζει μέσα από την επιστημονική
και ουσιαστική γνώση για αυτό.
Ενός περιεχομένου που θα ενημε-
ρώνει τις μαθήτριες και τους μαθη-
τές μας για τη χαρά και την ευχαρί-
στηση της σεξουαλικότητας και θα
προστατεύει τη νεολαία, ενημερώ-
νοντας για τις ασφαλείς μεθόδους
αντισύλληψης.

Μπορεί το Υπουργείο να έτρεξε
να ανακαλέσει την έγκριση του προ-
γράμματος άρον άρον, αλλά ξέρου-
με καλά ότι έχουμε μπροστά μας
δρόμο αλλά και την τεράστια συλλο-
γική δύναμη για να τσακίσουμε τις
πολιτικές τους που γεννούν σεξισμό,
ομοφοβία και ρατσισμό. Γι’ αυτό
στις 8 Μάρτη οι εκπαιδευτικοί, για
μια ακόμη χρονιά, θα βρεθούμε
μπροστά στον απεργιακό αγώνα για
τη γυναικεία απελευθέρωση. Γιατί
αυτός ο αγώνας είναι υπόθεση δική
μας, των μαθητών και των μαθη-
τριών μας και όλης της τάξης μας».

Αφροδίτη Φράγκου
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Να σταματήσουμε τη Μαύρη Αντίδραση 
της Κεραμέως
Να σταματήσουμε τη Μαύρη Αντίδραση 
της Κεραμέως 25/11/21, Διαδήλωση ενάντια στη σεξιστική βία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

«Η επιθυμία της εγκύου για κορίτσι, 
ενώ είχε αγόρι, δηλαδή η σκέψη της, 
η νοητική της κατάσταση δίνει στο
αγοράκι χαρακτηριστικά θηλυπρέπειας» –
τέτοια αίσχη ήθελε η Κεραμέως να
διδάσκονται στα σχολεία
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ΕΣΗΕΑ

“Σιγή ασυρμάτου”
Eκλογές πραγματοποιήθηκαν το τετραήμερο 27-31 Ια-

νουαρίου για την ανάδειξη νέου Δ.Σ της ΕΣΗΕΑ, αντι-
προσώπων για το συνέδριο της ΠΟΕΣΥ και των εκπροσώ-
πων στα υπόλοιπα όργανα της δημοσιογραφικής ένωσης.

Η αντικαπιταλιστική αριστερά συμμετείχε στις εκλογές
με την Πρωτοβουλία για την Ανατροπή για να «σταλεί μή-
νυμα ανυπακοής, συλλογικής αντίστασης και αγώνα, να
ενισχυθεί η μαχητική φωνή του κλάδου, να ανοίξει ο δρό-
μος για τη συγκρότηση μαζικής και ανατρεπτικής δημο-
σιογραφικής αντιπολίτευσης στο χώρο των ΜΜΕ, μαζί και
δίπλα στην κοινωνία», όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της.

Μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης 1/2 είχαν ανακοινωθεί
τα αποτελέσματα για το Δ.Σ της ΕΣΗΕΑ. Οι παρατάξεις
Ενωμένοι Δημοσιογράφοι (ΝΔ) και Συσπείρωση Δημο-
σιογράφων – Δούρειος Τύπος (ΣΥΡΙΖΑ) που βρίσκονταν
στην ηγεσία της Ένωσης παίρνουν ξανά την πλειοψηφία
των εδρών.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα για το Δ.Σ της ΕΣΗΕΑ:
Ενωμένοι Δημοσιογράφοι: 960 ψήφοι, 4 έδρες
Συσπείρωση Δημοσιογράφων – Δούρειος Τύπος: 576
ψήφοι, 3 έδρες
Νέα ΕΣΗΕΑ: 360 ψήφοι, 2 έδρες
Δημοσιογραφική Συνεργασία ΠΑΜΕ: 259 ψήφοι, 1 έδρα
Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων: 157 ψήφοι, 1 έδρα
Πρωτοβουλία για την Ανατροπή: 145 ψήφοι, καμία έδρα
Μαχόμενοι Δημοσιογράφοι: 97 ψήφοι, καμία έδρα

“Συμμορία”
Η επίθεση του Μητσοτάκη από το βήμα της Βουλής

στους δημοσιογράφους που διώκονται για τις έρευνές
τους σχετικά με το σκάνδαλο Novartis, δεν έμεινε ασχο-
λίαστη από την Πρωτοβουλία για την Ανατροπή: «Για μια
ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι για τον πρωθυπουργό και
την κυβέρνηση, “συμμορία” είναι όσοι κάνουν τη δουλειά
τους, όσοι ερευνούν, όσοι είναι δημοσιογράφοι και όχι
αντιγραφείς των non paper του Μαξίμου και διάφορων
υπουργείων. Πρόκειται, λοιπόν, για αήθη επίθεση συνο-
λικά στον δημοσιογραφικό κλάδο. Εμμέσως πλην σαφώς
δε, ομολογείται δια στόματος πρωθυπουργού παρέμβα-
ση στη δικαιοσύνη προκειμένου να ασκηθούν διώξεις.

Από πλευράς ΕΣΗΕΑ… σιγή ασυρμάτου. Καμία αντί-
δραση, ένα ακόμα δείγμα ότι η πλειοψηφία του απερχό-
μενου ΔΣ (συγκυβέρνηση ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ) και οι εκπρόσωποί
της έχουν μετατρέψει την Ένωση Συντακτών σε ένα
άνευρο και άοσμο γραφειοκρατικό μόρφωμα, που διοι-
κείται με πελατειακές ισορροπίες υποταγής σε πολιτική,
εργοδοτική και οικονομική εξουσία. 

Όσο για τον πρωθυπουργό, είναι σαφές ότι προσπαθεί
να στρέψει αλλού την ατζέντα της επικαιρότητας. Εμείς
τους επιστρέφουμε όλους τους χαρακτηρισμούς. “Συμ-
μορία” είναι αυτοί που με την εγκληματική κυβερνητική
διαχείριση στην πρόσφατη κακοκαιρία, τους εκατοντά-
δες εγκλωβισμένους στην Αττική Οδό και τον αστικό
ιστό, τη διαχείριση της πανδημίας εις βάρος της υγείας
του λαού, την τρομακτική ακρίβεια, τον αντεργατικό νό-
μο Χατζηδάκη, φροντίζουν μόνο για τα υπερκέρδη των
ιδιωτών. “Συμμορία” αποκαλύπτει και το γεγονός ότι
προσπαθούν συστηματικά να τρομοκρατήσουν όσους
αντιστέκονται, εφαρμόζοντας το δόγμα “νόμος και τάξη”
με καταστολή και περιορισμό των κοινωνικών, δημοκρα-
τικών δικαιωμάτων και ελευθεριών…

Καλούμε την Ένωση Συντακτών να αντιδράσει άμεσα
στις πρωθυπουργικές δηλώσεις. Μπορεί οι εκλογές για
την ανάδειξη των νέων οργάνων να ολοκληρώνονται σή-
μερα αλλά αυτό δεν εμποδίζει την ΕΣΗΕΑ να καλέσει σή-
μερα κιόλας σε παράσταση διαμαρτυρίας τους δημοσιο-
γράφους έξω από τη Βουλή…», σημειώνει μεταξύ άλλων
η παράταξη της αντικαπιταλιστικής αριστεράς.

Σ.Μ.

ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψήφος διαμαρτυρίας
«Κέρδισε η δεξιά και η αποχή»

ήταν ο βασικός τίτλος στα πε-
ρισσότερα ελληνοκυπριακά μέ-

σα μαζικής ενημέρωσης, για τα αποτελέ-
σματα των τουρκοκυπριακών εκλογών
της 23ης του Γενάρη. Μια πρώτη ματιά
στα αποτελέσματα φαίνεται να δικαιώνει
αυτόν τον τίτλο αφού το δεξιό κόμμα
Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) αναδείχθηκε
πρώτο κόμμα με 39,54% και πήρε 24 από
τις 50 έδρες στο κοινοβούλιο ενώ η απο-
χή έφτασε στο 42,3%. Στις εκλογές του
2018 τα ποσοστά του ΚEΕ ήταν 35,61%
και είχε 21 έδρες, ενώ η αποχή ήταν στο
33,86%.

Το πιο σημαντικό όμως δεν είναι αυτό
αλλά εκείνο που τα ελληνοκυπριακά μέ-
σα ενημέρωσης προσπερνούν χωρίς κα-
μιά σοβαρή ανάλυση και εξήγηση και αυ-
τό είναι η μεγάλη άνοδος της αριστεράς,
του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμμα-
τος (ΤΡΚ)  που από το 20,95% και τις 12
έδρες στις εκλογές του 2018, ανέβηκε
στο 32,4% και τις 18 έδρες.  Είχε δηλαδή
μια άνοδο που είναι διπλάσια από την
άνοδο που είχε το δεξιό κυβερνητικό
κόμμα. Το κεντρώο Δημοκρατικό Κόμμα
έμεινε στα ποσοστά του γύρω στο 7%,
ενώ το ακροδεξιό κόμμα της Αναγέννη-
σης είχε μια ελαφριά μείωση από το
6,99% στο 6,39%. Σημαντικό είναι και το
γεγονός ότι το κόμμα Ανεξάρτητος Δρό-
μος, που ανήκει στο χώρο της ριζοσπα-
στικής αριστεράς, με το οποίο η Εργατι-
κή Δημοκρατία έχει κάνει πολλές εκδη-
λώσεις στο παρελθόν, και για πρώτη φο-
ρά συμμετείχε στις εκλογές κατάφερε να
εξασφαλίσει ένα ποσοστό γύρω στο 2%,
που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο.

Το κύριο διακύβευμα αυτών των εκλο-

γών ήταν η οικονομική κρίση που τους τε-
λευταίους μήνες έφτασε στο αποκορύφω-
μά της με την μεγάλη υποτίμηση της
τουρκικής λίρας και τον πληθωρισμό να
τρέχει κοντά στο 40%. Παρόλο που το επί-
σημο νόμισμα των τουρκοκυπρίων είναι η
τουρκική λίρα, οι εισαγωγές στο βορρά
(που γίνονται κυρίως από την Τουρκία), γί-
νονται σε δολάρια ή με βάση την αγγλική
στερλίνα. Η αγοραστική δύναμή των τουρ-
κοκυπρίων έχει υποβαθμιστεί πολύ και αυ-
τό ήταν το κύριο θέμα των εκλογών. 

Στήριξη
Από τη μια ήταν τα κόμματα που βλέ-

πουν προς την Τουρκία για οικονομική
στήριξη, παρά το ότι κατανοούν ότι τα
προβλήματα πηγάζουν από την σύνδεση
της οικονομίας τους με την Τουρκία και
αυτά που παρά το ότι προσβλέπουν στην
οικονομική στήριξη της Άγκυρας, θέλουν
υιοθέτηση του ευρώ και άνοιγμα περισσό-
τερων σημείων στην γραμμή αντιπαράτα-
ξης για να ενισχυθούν οι επισκέψεις ελλη-
νοκυπρίων στο βορρά και οι οικονομικές
συνεργασίες των δύο πλευρών. Σε αυτά
τα δύο σημεία ήταν που επικεντρώθηκε η
πολιτική του ΤΡΚ όπως και στην ανάγκη
επανέναρξης διαλόγου στη βάση της Δι-
ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας ενώ ο
Τατάρ και το ΚΕΕ  αναφέρονταν στην ενί-
σχυση των σχέσεων και των πολιτικών της
Άγκυρας και λύση δύο κρατών.

Με αυτά τα δεδομένα σε καμιά περίπτω-
ση δεν μπορούμε να πούμε ότι το αποτέλε-
σμα των τουρκοκυπριακών εκλογών κατα-
γράφει μια δεξιά στροφή μέσα στη κοινω-
νία. Αντίθετα αν λάβουμε υπόψη ότι τα μι-
κρά κόμματα της αριστεράς όπως το Κόμ-
μα Νέα Κύπρος, και το Κόμμα Ενωμένη
Κύπρος καλούσαν σε αποχή, είναι φανερό

ότι η Αριστερά στους τουρκοκύπριους κα-
ταγράφει ένα ποσοστό κοντά στο 40%.

Βέβαια η αύξηση της αποχής δεν οφεί-
λεται τόσο στο κάλεσμα αυτών των κομ-
μάτων αλλά περισσότερο στον θυμό και
την αγανάκτηση του κόσμου για την άσχη-
μη οικονομική κατάσταση και την απογοή-
τευση για το αδιέξοδο που καταγράφεται
τα τελευταία τρία χρόνια στις διαπραγμα-
τεύσεις για συμφωνημένη λύση στο Κυ-
πριακό. Βέβαια, κάποιο ρόλο θα έπαιξαν
και οι άσχημες καιρικές συνθήκες και το
κρύο αλλά και η πανδημία που περιόρισε
πολύ κόσμο σαν κρούσματα και επαφές
στο σπίτι και δεν μπόρεσε να ψηφίσει.

Μετά τις εκλογές έχει ανοίξει ένας διά-
λογος ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολί-
τευσης με άξονα τις αριστερές δυνάμεις
σε μια προσπάθεια για να συγκροτήσουν
ένα ενιαίο μέτωπο πάλης ενάντια στη δε-
ξιά και τους εθνικιστές. Δεν ξέρουμε ποια
θα είναι η κατάληξη αυτής της προσπάθει-
ας, αλλά σίγουρα μπορούμε να συμβάλου-
με στην επιτυχία της. Το δυνατό χαρτί των
τουρκοκυπρίων και Τούρκων εθνικιστών εί-
ναι οι εθνικιστικές πολιτικές των ελληνοκυ-
πρίων και ελλήνων εθνικιστών. Ενάντια σε
αυτές είναι που πρέπει πρώτα και κύρια να
δώσουμε τη μάχη. Ενάντια στις εθνικιστι-
κές πολιτικές του Αναστασιάδη, σε σχέση
με τον οικονομικό αποκλεισμό των τουρκο-
κυπρίων και τον αποκλεισμό τους από
όλες τις διαδικασίες και τις συνεργασίες
για τους υδρογονάνθρακες αλλά και την
απορριπτική πολιτική του που οδήγησε
στο ναυάγιο στο Κραν Μοντανά, και στην
πολιτική των εξοπλισμών και της στρατικο-
ποίησης του νησιού και του θαλάσσιου χώ-
ρου γύρο από αυτό.

Ντίνος Αγιομαμίτης

Από παλιότερη διαδήλωση Τουρκοκυπρίων ενάντια στην ακρίβεια λόγω της υποτίμησης της Τουρκική λίρας. Φωτό: Φίλιππος Χρήστου



Νέα απεργιακή κινητοποίηση
σε όλο το δημόσιο τομέα
προγραμματίζεται στις 21/2,

έχοντας στο κέντρο αυτή τη φορά,
τις διεκδικήσεις του εκπαιδευτικού
κινήματος. Αυτό συζητήθηκε στη
σύσκεψη της ΑΔΕΔΥ με τις συνδι-
καλιστικές ομοσπονδίες της εκπαί-
δευσης, που πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα 31/1 προκειμένου να ορι-
στεί το πρόγραμμα κινητοποιήσεων
του επόμενου διαστήματος. 

Εισηγητικά από τη μεριά της
ΑΔΕΔΥ προτάθηκαν κινητοποιήσεις
σε περιφερειακό επίπεδο στις διευ-
θύνσεις εκπαίδευσης τις επόμενες
15 ημέρες και κορύφωσή τους με
πανελλαδική στάση εργασίας και
συλλαλητήριο στις 21/2 σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη. Η πρόταση είχε
θετική ανταπόκριση από την πλει-
οψηφία των συνδικαλιστικών ηγε-
σιών που συμμετείχαν στη σύσκεψη
και η οριστική απόφαση αναμένεται
στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ.

Τα σχολεία άνοιξαν ξανά μετά το
κλείσιμό τους λόγω της κακοκαι-
ρίας, με χιλιάδες εκπαιδευτικούς να
έχουν δώσει μάχη ενάντια στην επι-
βολή του αντιεκπαιδευτικού μέτρου
της τηλεκπαίδευσης και όχι μόνο.
Το ίδιο έγινε και με την προσπάθεια
της Κεραμέως να εισάγει σκοταδι-
στικές σεξιστικές ιδέες στα σχο-
λεία, η οποία κατέρρευσε μέσα σε
λίγες ώρες χάρη στον ξεσηκωμό
των εκπαιδευτικών. 

Μετά το πέρας της κακοκαιρίας
όμως η εκπαιδευτική κοινότητα έρ-
χεται ξανά αντιμέτωπη με την τρα-
γική κατάσταση που έχει δημιουρ-
γήσει η αντιεκπαιδευτική πολιτική
της κυβέρνησης. Τα στοιχεία που
ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ δείχνουν
35.870 περισσότερα κρούσματα κό-
βιντ σε σχέση με την προηγούμενη
εβδομάδα στις σχολικές ηλικίες,
επιβεβαιώνοντας την έλλειψη μέ-
τρων προστασίας και τη σημασία
των διεκδικήσεων του εκπαιδευτι-
κού κινήματος: Προσλήψεις εκπαι-
δευτικών και προσωπικού καθαριό-

τητας για τμήματα με μικρότερο
αριθμό παιδιών στο καθένα, χρημα-
τοδότηση στην εκπαίδευση, δωρε-
άν καθημερινά τεστ από συνεργεία
του ΕΟΔΥ σε κάθε σχολείο, άρση
του υγειονομικού πρωτοκόλλου
που προβλέπει τη νόσηση του 50%
+ 1 των μαθητών για κλείσιμο του
τμήματος, την άφθονη και δωρεάν
παροχή μέσων προστασίας κλπ.

Ταυτόχρονα σε μια σειρά περιο-
χές εκπαιδευτικοί, μαθητές/ριες και
γονείς είναι σε αναβρασμό λόγω
των ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς
και της κακής κατάστασης των σχο-
λείων που έχει προκαλέσει η υπο-
χρηματοδότηση. 

Στο Ηράκλειο Αττικής η σχολική
κοινότητα του 1ου Γυμνασίου έκανε
διαδήλωση στη γειτονιά την περασμέ-
νη Κυριακή και καλεί σε κινητοποίηση
την Τετάρτη 2/2 στις 6μμ στο δημοτι-
κό συμβούλιο. Στο κάλεσμά της η Δ’
ΕΛΜΕ Αν. Αττικής καταγγέλει: «Μας
προκαλεί οργή και θυμό το γεγονός
ότι στην εποχή που η πρόοδος και η
επιστήμη κάνουν άλματα και δίνουν τη
δυνατότητα  για κατασκευή νέων σύγ-

χρονων και ασφαλών σχολικών κτη-
ρίων οι προϋπολογισμοί των δήμων εί-
ναι ψίχουλα μπροστά στις πραγματι-
κές ανάγκες της εκπαίδευσης. 

Στο 1ο Γυμνάσιο Ηρακλείου είχα-
με κατάρρευση στεγάστρου μέσα
στις γιορτές, σοβάδες είναι έτοιμοι
να πέσουν σε τάξη, τα νερά της βρο-
χής μαζεύονται με κουβά. Σε δύο
σχολεία της πόλης τα μαθήματα συ-
νεχίζουν να γίνονται μέσα σε κοντέι-
νερς εδώ και 2,5 χρόνια, οι αυλές
των Νηπιαγωγείων έχουν γεμίσει με
προκάτ-κλουβιά. Η ευθύνη συντήρη-
σης των σχολικών κτιρίων έχει γίνει
μπαλάκι ανάμεσα στο υπουργείο,
στην ΚΤΥΠ και τη δημοτική αρχή
Ηρακλείου. Αν σε όλα αυτά προσθέ-
σουμε τα κενά σε εκπαιδευτικό προ-
σωπικό καθώς και τις ανάγκες που
έχουν προκύψει από την πανδημία
σε μέσα ατομικής προστασίας, σε
έλλειψη ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
σε προσωπικό καθαριότητας,  κατα-
λαβαίνουμε ότι μαθητές και εκπαι-
δευτικοί καθημερινά δίνουμε αγώνα
για τη μόρφωση και την εργασία κά-
τω από ιδιαίτερα επικίνδυνες για τη
ζωή και την υγεία μας συνθήκες».

Στη Θεσσαλονίκη η τοπική Ε’ ΕΛ-
ΜΕ καταγγέλει ότι οι μαθητές/ριες
του 1ου – 2ου  Γυμνάσιου Λαγκαδά
όχι μόνο είναι αναγκασμένοι να κά-

νουν μάθημα σε κοντέινερ λόγω
ακαταλληλότητας των σχολικών
κτηρίων (25-27 μαθητές στο καθέ-
να), αλλά και η θέρμανση μέσα σε
αυτά είναι τραγικά ανεπαρκής. Η Α’
ΕΛΜΕ της πόλης κάλεσε σε παρά-
σταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυν-
ση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
το μεσημέρι της Τρίτης 1/2, για τα
ελλιπή μέτρα προστασίας, αλλά και
για το γεγονός ότι το υπουργείο
αντί να κάνει τις απαραίτητες προσ-
λήψεις διαιωνίζει το καθεστώς της
ελαστικής εργασίας προσλαμβά-
νοντας «συναδέλφους με το απα-
ράδεκτο καθεστώς των τρίμηνων
συμβάσεων όχι για να καλύψει τα
κενά λόγω covid, αλλά όπως υπο-
ψιαζόμαστε και τα κανονικά κενά».

Η εκπαίδευση βράζει κι αυτά εί-
ναι μόνο μερικά παραδείγματα.  Το
Δίκτυο Εκπαιδευτικών «Η Τάξη
μας» καλεί την «ΟΛΜΕ και ΔΟΕ να
μην αποδεχτούν τα τετελεσμένα
που θέλει να εφαρμόσει η Κεραμέ-
ως. Διεκδικούμε απεργιακές κινητο-
ποιήσεις που θα σταματήσουν το
αίσχος που θέλει να επιβάλλει το
Υπ. Παιδείας και κλιμάκωση τους
μέχρι να φύγει η Κεραμέως και η
κυβέρνηση που την στηρίζει». 

Στέλιος Μιχαηλίδης
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Εκλογές
ΠΣΥΠΕΡΤ

Αριστερή
Πρωτοβουλία
Εργαζόμενων

Η στροφή αριστερά συνεχίζεται

ΑΔΕΔΥ  –ΟΛΜΕ–ΔΟΕ

Εμπρός για απεργία στις 21Φ

ΕΛΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Συνεχίζεται η ενίσχυση των αγωνιστικών δυνάμεων στα σωματεία της εκ-
παίδευσης που προχωρούν σε εκλογές. 

Σημαντική άνοδο σε ψήφους και ποσοστό σημείωσε το αγωνιστικό σχή-
μα που συμμετέχουν οι Παρεμβάσεις, Ενότητα Αντίστασης και Ανατροπής
στις εκλογές της ΕΛΜΕ Πειραιά, λαμβάνοντας 2 έδρες στο νέο Διοικητικό
Συμβούλιο. Άνοδο είχαν και οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, ενώ λιγότερες ψήφους
σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές είχαν οι ΔΑΚΕ (ΝΔ), ΣΥΝΕΚ (ΣΥΡΙ-
ΖΑ) και ΠΕΚ (ΠΑΣΚΕ).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΑΣΕ – ΠΑΜΕ: 35%, 418 ψήφοι, 3 έδρες (2019: 30,4%, 385 ψήφοι, 3 έδρες)
ΔΑΚΕ: 24%, 286 ψήφοι, 2 έδρες (2019: 25%, 318 ψήφοι, 2 έδρες)
Ενότητα Αντίστασης Ανατροπής: 19%, 228 ψήφοι, 2 έδρες (2019: 15%, 186
ψήφοι, 1 έδρα)
ΣΥΝΕΚ: 15,4%, 185 ψήφοι, 2 έδρες (2019: 22%, 283 ψήφοι, 2 έδρες)
ΠΕΚ: 6,6%, 79 ψήφοι, καμία έδρα (2019: 7,6%, 93 ψήφοι, 1 έδρα  ).

Την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε
τις εκλογές του ΠΣΥΠΕΡΤ, του

πολυπληθέστερου σωματείου της
ΕΡΤ. Η παράταξή μας «Αριστερή
Πρωτοβουλία Εργαζομένων ΕΡΤ»
θα λάβει μέρος με τέσσερις υποψή-
φιους, με στόχο να κερδίσουμε θέ-
ση στο ΔΣ του συλλόγου και εκπρό-
σωπο στην ομοσπονδία και το ΕΚΑ. 

Θέλουμε να βοηθήσουμε καταρ-
χήν να γίνει ο σύλλογός πιο ενεργός
με τακτικές συνελεύσεις και δρά-
σεις που θα συσπειρώσουν τα μέλη
του. Θέλουμε ένα σύλλογο που θα
αγωνιστεί για μια ΣΣΕ που να αξίζει
και να ικανοποιεί όλους τους εργα-
ζόμενους και όχι κάποιους από αυ-
τούς. Θέλουμε ένα σύλλογο που θα
αγωνιστεί για την μονιμοποίηση
όλων των συμβασιούχων και θα
εναντιωθεί σθεναρά στην αλόγιστη
αύξηση των εργολαβιών. Θέλουμε
ένα σύλλογο που θα εναντιωθεί
στην λογοκρισία που γίνεται και
στην τηλεόραση αλλά και στο ρα-
διόφωνο από τη μεριά της διοίκη-
σης - κυβέρνησης όπως και στις
αλόγιστες συμβάσεις τηλεοπτικών
περσόνων.

Τέλος θέλουμε ένα σύλλογο που
να συνδέει την ΕΡΤ με τους υπόλοι-
πους εργασιακούς χώρους αλλά και
με την κοινωνία. Οι στόχοι είναι με-
γάλοι για τη μικρή μας φωνή που
όμως είναι δυνατή και με τη στήριξη
των συναδέλφων μας θα γίνει ακό-
μα πιο δυνατή. 

Άννα Τσινίκα, εργαζόμενη 
στα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ

Υποψήφιοι με την Αριστερή
Πρωτοβουλία Εργαζόμενων 
στις εκλογές του ΠΣΥΠΕΡΤ
Βρεττού Δέσποινα (Ντέπυ) – 
βοηθός υπεύθυνου παραγωγής
Πομώνης Πέτρος – ΕΡΤ3
Τσινίκα Άννα – Μουσικά Σύνολα ΕΡΤ
Φωτέλλη Ειρήνη – 
Χειρίστρια Υπολογιστή

1/2, Αθήνα, Απεργιακή κινητοποίηση για την Υγεία. Φωτό: Δημήτρης Δασκαλάκης

23/1, Κινητοποίηση του 1ου Γυμνασίου στο Ηράκλειο Αττικής. Φωτό: ekfrasi.gr

Άννα Τσινίκα
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“Όλοι ενωμένοι 
σαν γροθιά”

Εργατικός σεισμός πολλών ρί-
χτερ ήταν η κινητοποίηση των
εργατών των Πετρελαίων της

Καβάλας στις 27/1, που είχε πολύ
μεγάλη συμμετοχή και τρομερό παλ-
μό από τα συνθήματα. «Καβάλα Όιλ,
εργατιά, όλοι ενωμένοι σαν γροθιά»
ήταν ένα από αυτά, καθώς χαίρουν
τρομερής συμπαράστασης που φά-
νηκε και στην πορεία και στο ότι
έφτασαν μέσα σε μια βδομάδα πάνω
από 80 τα σωματεία και οι σύλλογοι
που πήραν αποφάσεις στήριξης του
συλλαλητηρίου και του αγώνα τους
ενάντια στις απολύσεις.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε με χαι-
ρετισμούς από πολλούς συνδικαλι-
στές, ανάμεσά τους από την Πανελ-
λήνια Ομοσπονδία Ενέργειας, το το-
πικό Συνδικάτο Επισιτισμού-Τουρι-
σμού, τα Λιπάσματα και την Καβάλα
Όιλ, και έλαβε χώρα στην πλατεία
Καπνεργατών. Καθόλου τυχαίο το
μέρος, καθώς το 1896 έγινε στην
Καβάλα η πρώτη και μεγαλύτερη ερ-
γατική απεργία των Βαλκανίων από
πέντε χιλιάδες καπνεργάτες. 

Μετά το εντυπωσιακό μπλοκ του
σωματείου της Καβάλα Όιλ που
ήταν στην κεφαλή της πορείας, ακο-
λουθούσαν τα πανό και το μπλοκ
των εργαζόμενων στα Λιπάσματα,
που όλο το προηγούμενο διάστημα
είχαν γίνει σύμβολο αντίστασης στις
απολύσεις και στη μάχη ενάντια
στην κυβέρνηση και τον νόμο Χατζη-
δάκη. «Πετρέλαια, Λιπάσματα, είμα-
στε μαζί, όλοι ενωμένοι, ό,τι κι αν
συμβεί» βροντοφώναζαν μαζί και τα
δύο μπλοκ.

Με πανό συμμετείχαν επίσης η
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας
(ΠΟΕ) μαζί με το σωματείο της Mo-
tor Oil και του Εργατικού Κέντρου
Κορίνθου, μαθητές-φοιτητές Καβά-
λας, η Ανταρσία στην Ανατολική Μα-
κεδονία-Θράκη, το Σοσιαλιστικό Ερ-
γατικό Κόμμα με το σύνθημα «Λιτό-
τητα – Απολύσεις – Τρομοκρατία,
Κάτω η Νέα Δημοκρατία», η Ταξική
Πορεία και το μπλοκ των αναρχικών.
Οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι
του ΣΕΚ από Ξάνθη και Κομοτηνή,
που συμμετείχαν στο συλλαλητήριο,
καλούσαν σε πανεργατικό συντονι-
σμό ενάντια στην κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας με πρώτο σταθ-
μό την απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 1
Φλεβάρη, μοιράζοντας την προκή-
ρυξη του Συντονισμού Εργατικής
Αντίστασης και διακινώντας την Ερ-
γατική Αλληλεγγύη.

Η επιτυχία της πορείας έδωσε
τρομερή ώθηση και έμπνευση στους
εργάτες του Πρίνου να συνεχίσουν
και να κλιμακώσουν τον αγώνα τους
ενάντια στην εργοδοσία της Energe-

an. Μετά την απόλυση όλου του ΔΣ
του σωματείου -7 άτομα- και άλλων
17 εργαζόμενων, απειλεί ότι θα απο-
λύσει όλους όσους συνεχίζουν την
επίσχεση εργασίας, που έχουν ξεκι-
νήσει από 1/1. Μαζί με το μαστίγιο
πάει και το καρότο, καθώς υπόσχε-
ται ότι όσοι αποποιηθούν το σωμα-
τείο και ξαναγυρίσουν στη δουλειά
ακολουθώντας τις εντολές της διοί-
κησης, δεν θα έχουν κανένα πρό-
βλημα. Η απάντηση σε αυτούς τους
εκβιασμούς δόθηκε στην πορεία πά-
λι με σύνθημα: «Οέο Οέο Οέο, δεν
υπογράφουμε ρε Ρήγα (διευθυν.
Συμβουλος Energean) σου το λέω,
κι άμα μου πεις εμένα να υπογρά-
ψω, να ξέρεις πως στα μαύρα θα σε
βάψω». Σχεδόν κανείς δεν έχει κάνει
πίσω από την εργοδοτική τρομοκρα-
τία, αντίθετα το σωματείο είναι πιο
συσπειρωμένο από ποτέ.

Αναδιάρθρωση
Η Energean αφού πήρε δάνειο

ύψους 90 εκατομμυρίων ευρώ με
την εγγύηση του ελληνικού δημοσί-
ου, προχώρησε ολοταχώς στην υλο-
ποίηση ενός σχεδίου αναδιάρθρω-
σης που είχε παρουσιάσει τους προ-
ηγούμενους μήνες. Η αναδιάρθρω-
ση σημαίνει απολύσεις και «εθελού-
σιες» έξοδοι, επαναπροσλήψεις με
χειρότερους όρους και ατομικές
συμβάσεις εργασίας, εκπτώσεις
στην ασφαλή λειτουργία του εργο-
στασίου και για τους εργαζόμενους
και για το περιβάλλον.  

Η συνέχεια θα δοθεί με συναυλία
συμπαράστασης το Σάββατο 5/2 στις
12 το μεσημέρι στην κεντρική πλα-
τεία. Επίσης οργανώνεται για το επό-
μενο διάστημα μαζικό κατέβασμα
στην Αθήνα σε συντονισμό με την
ΠΟΕ και όλον τον κλάδο της ενέργει-
ας, με ανοιχτό το ενδεχόμενο απερ-
γίας του κλάδου. Μαζί με τους υγει-
ονομικούς, τους εκπαιδευτικούς,
τους διανομείς και τους ξενοδοχοϋ-
παλλήλους, τους λιμενεργάτες της
COSCO, τους συμβασιούχους σε
όλο το Δημόσιο, η επικίνδυνη κυβέρ-
νηση των εργολάβων και των ιδιωτι-
κοποιήσεων έχει να αντιμετωπίσει
και τα Πετρέλαια της Καβάλας. 

Όλοι μαζί μπορούν να διώξουν όχι
μόνο τον Μητσοτάκη, αλλά και τους
πλούσιους φίλους του που θησαυρί-
ζουν τσακίζοντας τις ζωές μας. Να
κρατικοποιηθούν τα Πετρέλαια Κα-
βάλας και τον έλεγχο να πάρουν οι
εργάτες, όπως το έχουν ξανακάνει.
Μόνο έτσι θα σωθούν τα εργασιακά
δικαιώματα, οι δουλειές και το περι-
βάλλον από τα λαμόγια της Energe-
an, COSCO, Hilton, κα.

Μάνος Νικολάου

27/1, Διαδήλωση σεισμός των εργατών των Πετρελαίων της Καβάλας και άλλων σωματείων. Φωτό: Μάνος Νικολάου



Σε 24ωρη απεργία τη Δευτέρα
7/2 προχωρούν οι λιμενεργά-

τες της COSCO. Την απόφαση
για απεργιακή απάντηση στην εργοδοσία πήρε η συνέλευση τους
που έγινε την Πέμπτη 27/12. Για ακόμα μία φορά οι υποσχέσεις της
εταιρίας για υπογραφή συλλογικής σύμβασης με το σωματείο
ΕΝΕΔΕΠ δεν τηρήθηκαν. Μάλιστα τον Δεκέμβρη η εταιρία δε-
σμευόταν όχι μόνο για σύμβαση αλλά και με αυξήσεις και ζητούσε
από το σωματείο να αποφασίσει με ποιον τρόπο ήθελε να γίνουν.

Απέναντι στην κοροϊδία της εταιρίας, η απεργιακή κλιμάκωση εί-
ναι μονόδρομος για τους λιμενεργάτες. Οι μεθοδεύσεις της CO-
SCO εδώ και χρόνια στοχεύουν στο να τσακίσουν τον συνδικαλι-
σμό για να επιβάλλουν με την εργοδοτική τρομοκρατία συνθήκες
γαλέρας, εξαντλητικά και ελαστικά ωράρια, κόντρα βάρδιες και
συμβάσεις ομηρείας. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες έχασε τη ζωή
του το περασμένο φθινόπωρο ο λιμενεργάτης Δημήτρης Δαγκλής
σε εργατικό δυστύχημα, που έγινε η αφορμή να ξεκινήσει η συγ-
κλονιστική απεργία στο λιμάνι που κράτησε για μια βδομάδα και
κέρδισε τη συμπαράσταση όλου του εργατικού κινήματος.

Εκείνη η απεργία κατάφερε να κερδίσει κάποια αιτήματα όπως η
λειτουργία επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας, να σταματήσουν οι
κόντρα βάρδιες και να υπάρχει ένας παραπάνω εργάτης σε κάθε
πόστα-εργατική ομάδα. Τα κατάφερε γιατί είχε διάρκεια που γονά-
τισε, όχι μόνο οικονομικά, τον πολυεθνικό κολοσσό, άντεξε απέ-

ναντι στα δικαστήρια που την
έβγαζαν παράνομη και ανέτρε-
ψε στην πράξη τον νόμο Χατζη-

δάκη. Ήταν μια επίδειξη δύναμης της εργατικής τάξης που έσπα-
γε το αφήγημα της κυβέρνησης και των αφεντικών ότι αυτοί έχουν
το πάνω χέρι και όσο κι αν προσπάθησαν να την απομονώσουν δεν
τα κατάφεραν. Είχε προηγηθεί έναν μήνα πριν η απεργία στην efo-
od με την οποία όλοι οι διανομείς της εταιρίας είχαν κερδίσει συμ-
βάσεις αορίστου. 

Η προσπάθεια της COSCO να σπάσει τη συλλογικότητα των ερ-
γαζομένων στήνοντας εργοδοτικό σωματείο έπεσε στο κενό. Με
έκνομους τρόπους και εκβιασμούς κατάφεραν να είναι πλειοψηφι-
κό σε σχέση με την ΕΝΕΔΕΠ, αλλά μόνο στα χαρτιά. Στην πράξη
κανείς δεν το ακολουθεί και ποτέ δεν κατάφερε να στήσει απεργο-
σπαστικό μηχανισμό. Η ίδια η κυβέρνηση του Μητσοτάκη είναι πιο
απομονωμένη πολιτικά από ποτέ. Αντίθετα, το σωματείο ΕΝΕΔΕΠ
δυνάμωσε μετά την εφταήμερη απεργία. Πατώντας πάνω στην εμ-
πειρία εκείνης της απεργίας χρειάζεται να οργανωθεί η συνέχεια.
Με απεργία διαρκείας μέχρι να υπογράψει η εργοδοσία τη συλλο-
γική σύμβαση, οργανώνοντας ταυτόχρονα κοινό απεργιακό βημα-
τισμό με άλλους εργατικούς κλάδους και με αίτημα για παμπειραϊ-
κή απεργία μέσω του ΕΚΠ.

Μ.Ν.
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“Η συμπαράσταση
είναι τεράστια”
«Το σχέδιο της εταιρίας ήταν να προχωρήσει στην

παύση λειτουργίας του εργοστασίου μέχρι να
καταφέρει να περάσει το σχέδιο αναδιάρθρωσης»,
μας είπε ο Στέργιος Τσάγκας, γραμματέας του σωμα-
τείου Καβάλα Όιλ. «Μόνο και μόνο για να μας εκβιά-
σει και με στόχο να διαλύσει το σωματείο, προχώρησε
σε επικίνδυνες ενέργειες ενάντια στην ασφάλεια τη
δική μας, της πόλης και του περιβάλλοντος. Είναι σαν
να κόβουν το ρεύμα στο σπίτι ενός καταναλωτή χωρίς
να ρωτήσουν αν θα χαλάσει κάποιο μηχάνημα ή αν
υπάρχει ασθενής που το χρειάζεται. Το προηγούμενο
διάστημα δεν αφήναμε να μπουν δύο-τρεις νέοι διευ-
θυντές που έβαλε η εταιρία, λόγω των ενεργειών που
έκαναν, που ήταν ουσιαστικά δολιοφθορές κι εμείς
τρέχαμε να προλάβουμε για να μην σκοτωθούμε.

Ο εξορθολογισμός τους είναι να διώξουν εξειδικευ-
μένο προσωπικό της πύλης, επαγγελματίες οδηγούς
πυροσβεστικών και ασθενοφόρων, ασυρματιστές για
τις θαλάσσιες εγκαταστάσεις που επικοινωνούσαν με
τα καραβάκια και το λιμενικό και τηλεφωνήτριες. Πή-
γαμε στον εισαγγελέα, αλλά μέχρι να ολοκληρωθούν
οι διαδικασίες και να βγει το πόρισμα, έγινε η εισβολή
των ΜΑΤ, μας μάντρωσαν πάνω στον Πύργο για δώ-
δεκα ώρες χωρίς φαγητό και νερό κι από πάνω μας
φόρτωσαν τον μισό Ποινικό Κώδικα με μηνύσεις.

Οι πυρσοί εδώ και μια εβδομάδα είναι σβηστοί. Η
εταιρία λέει ότι δεν είναι και τόσο απαραίτητο να είναι
αναμμένοι. Σε εμάς οι εγκαταστάσεις είναι γεμάτες με
πετρέλαιο, το οποίο έχει μέσα και το τοξικό υδρόθειο,
οπότε οι εκτονώσεις τους για να μην φύγουν στην
ατμόσφαιρα πηγαίνουν στους πυρσούς, τα λεγόμενα
φλερ, και καίγονται-αδρανοποιούνται.

Ξεχύλισε το ποτήρι
Τον Δεκέμβρη έβγαλε το προσωπικό σε διαθεσιμό-

τητα και άλλαξε τα σχέδια ασφαλείας και αντιμετώπι-
σης απρόοπτων περιστατικών, δηλαδή εκρήξεων,
πυρκαγιάς, κτλ. Αυτό ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε
το ποτήρι. Δεν υπήρχε το προσωπικό για να υπάρξει
άγημα για πυρόσβεση ή για να αντιμετωπίσεις ένα
ατύχημα, μια ρύπανση στη θάλασσα. Αναγκαστήκαμε
να δουλεύουμε χωρίς να πληρωνόμαστε, με δική μας
πρωτοβουλία, για να καλύπτουμε αυτά τα κενά. Είναι
σαν το νοσοκομείο. Δεν μπορεί να φύγει ένας εργαζό-
μενος αν δεν έρθει άλλος. Ακόμα και τότε η εταιρία
μάς θεωρούσε εισβολείς, επειδή δουλεύαμε εκτός
του δικού της πλάνου. 

Πήγαμε στους αρμόδιους φορείς, Περιφέρεια, πυ-
ροσβεστική και λιμενικό, αλλά δεν είχαν την παραμι-
κρή ενημέρωση για τις αλλαγές. Και όταν μετά από
μέρες που τους παρακαλούσαμε ήρθε ο έλεγχος από
την πυροσβεστική, που μάλλον δεν ήταν απροειδοποί-
ητος, η εταιρία είχε φροντίσει να κάνει πρόσληψη
εποχικού πυροσβεστικού προσωπικού την προηγού-
μενη μέρα για να φανεί συνεπής.

Πολλά τοπικά Μέσα είναι σε ανοιχτή επικοινωνία με
την εργοδοσία και την κυβέρνηση. Εδώ βέβαια είναι
μικρή η κοινωνία και εύκολα το ανατρέπεις με την κα-
θημερινή συζήτηση. Εύκολα καταρρίπτεται η όποια
προβοκάτσια προσπαθούν να περάσουν στον κόσμο.
Η συμπαράσταση ήταν τεράστια από την πρώτη στιγ-
μή. Σωματεία, όχι μόνο από τον νομό, αλλά και από
όλη την Ελλάδα, στήριξαν τον αγώνα μας γιατί ξέ-
ρουν ότι έχουμε κοινά εργασιακά προβλήματα. Εκ-
πτώσεις στην ασφάλεια, εργολαβοποίηση, απολύσεις
παίζουν παντού». 

COSCO Aπεργία 7/2

Σε όλους τους Δήμους επικρατεί ανα-
βρασμός με βασικά αιτήματα τις μαζι-
κές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

και τις μονιμοποιήσεις των συμβασιούχων.
«Τα ίδια αιτήματα έχουν και οι υγειονομικοί
στα δημόσια νοσοκομεία γι’ αυτό κατεβή-
καμε σήμερα 1/2 στην απεργία της ΑΔΕ-
ΔΥ», τονίζει η Ελένη Τσαγανού, συμβασιού-
χος στον Δήμο Νίκαιας-Ρέντη. «Κάναμε
εξορμήσεις τις προηγούμενες ημέρες για
να καλέσουμε στην απεργιακή κινητοποί-
ηση και η ανταπόκριση ήταν πολύ θετική. 

Στον διπλανό δήμο της Αγίας Βαρβάρας
έκλεισαν σήμερα απεργιακά οι παιδικοί
σταθμοί με την καθολική συμμετοχή των
μόνιμων και των συμβασιούχων ΕΣΠΑ. Η
δημοτική αρχή ήθελε να εμποδίσει τους
συμβασιούχους να απεργήσουν με το επι-

χείρημα ότι δεν είναι γραμμένοι στα σωμα-
τεία και δεν έχουν δικαιώματα συνδικαλι-
στικά. Να γιατί δήμαρχοι και κυβέρνηση
βολεύονται με τους συμβασιούχους. Με
χαμηλότερους μισθούς για την ίδια δου-
λειά με τους μόνιμους, αναλώσιμοι που
ανά πάσα στιγμή μπορούν να απολυθούν
και χωρίς εργασιακά δικαιώματα.

Σωματεία
Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση διεκδι-

κούμε ότι τα σωματεία γράφουν όλους
τους εργαζόμενους με οποιαδήποτε μορ-
φή και σχέση εργασίας. Είναι ανεπίτρεπτο
τα σωματεία να αποδέχονται αυτή τη διά-
σπαση ανάμεσα στους εργαζόμενους. Οι
συμβασιούχοι είναι χρόνια στη δουλειά,
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και

μπήκαν στην πρώτη γραμμή στη μάχη με
την πανδημία. 

Για να κινήσουμε τα πρωτοβάθμια σωμα-
τεία και την ομοσπονδία ΠΟΕ-ΟΤΑ, χρει-
άζεται να οργανωθούν σε όλους τους δή-
μους από τα κάτω επιτροπές αγώνα. Στον
Δήμο της Νίκαιας-Ρέντη οργανώνουμε
προς αυτή την κατεύθυνση καλώντας μόνι-
μους και συμβασιούχους στην πρώτη μας
σύσκεψη την Πέμπτη 3/2 στις 2μμ στο κα-
φέ του Πολυχώρου Μάνος Λοΐζος (Θηβών
245). Όταν όλα τα σφυριά χτυπούν συντο-
νισμένα, μπορούμε να νικήσουμε».

Στον Δήμο του Πειραιά οι εργαζόμενοι
έχουν ξεκινήσει κινητοποιήσεις για την
επαρκή και συχνή χορήγηση Μέσων Ατομι-
κής Προστασίας σε όλους χωρίς διακρί-
σεις. Οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία καθα-
ριότητας πραγματοποίησαν μαζική παρά-
σταση διαμαρτυρίας την Πέμπτη 27/1, ενώ
το Σωματείο Οδηγών – Μηχανικών και Ερ-
γατοτεχνιτών προχώρησε σε δίωρη στάση
εργασίας τη Δευτέρα 31/1 στην είσοδο του
Δημαρχείου στην πλατεία Κοραή. 

Δήμοι, Σχολεία, Υγεία –
πάμε μαζί για απεργία

1/2, Απεργιακή κινητοποίηση για την Υγεία. Φωτό: Δημήτρης Δασκαλάκης
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Εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ και αντιπροσώπων στο
συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ γίνονται στο Σωματείο Εργαζόμε-

νων του Ερυθρού στις 1 και 2 Φλεβάρη. Η «Αγωνιστική Πρω-
τοβουλία για την Ανατροπή» συμμετέχει στις εκλογές καλών-
τας σε δυνάμωμα των αγώνων για την ανατροπή της κυβέρ-
νησης και της δολοφονικής πολιτικής της.

«Οι εκλογές γίνονται σε μια στιγμή που το μισό νοσοκομείο
είναι γεμάτο κόβιντ ασθενείς, με λιγότερο προσωπικό από
ποτέ -στην ουσία κάθε χρόνο είμαστε και λιγότεροι, σε συν-
θήκες κατάρρευσης», μας είπε η Θένια Ασλανίδη, υποψήφια
του σχήματος. «Το κατέβασμά μας εκπροσωπεί πολύ κόσμο
που παλεύει για προσλήψεις κι όχι να είμαστε πέντε γιατροί ή
ελάχιστες νοσηλεύτριες για 100 ασθενείς, που αγωνίζεται για
να γίνει μόνιμος, ενάντια στους εργολάβους που ήδη η Διοί-
κηση έχει βάλει στην καθαριότητα και την κουζίνα, για αξιο-
πρεπή ωράρια, για δημόσια και δωρεάν Υγεία για όλους.

Γι αυτό και το ψηφοδέλτιό μας αποτελείται από εργαζόμε-
νους πολλών ειδικοτήτων και σχέσεων εργασίας, μόνιμους
και συμβασιούχους, αγωνιστές και αγωνίστριες που έχουν
βρεθεί σε όλες τις μάχες, απεργιακές, αντιρατσιστικές, αντι-
σεξιστικές. Δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε η δύναμη που οργα-
νώσαμε την παρουσία μας στις εκλογές μαζί με την απεργία
της 1ης Φλεβάρη, με αφίσες που καλούσαν σε μαζική συμμε-
τοχή στην κινητοποίηση στο Υπουργείο Υγείας. 

Επιθέσεις
Οι επιθέσεις που ανοιχτά δεχτήκαμε από τις δυνάμεις της

ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ του Σωματείου, με απόπειρα να απο-
κλείσουν υποψηφίους μας με διάφορα προσχήματα αλλά και
άλλα επεισόδια, επιβεβαιώνουν ότι το κατέβασμά μας ενό-
χλησε πάρα πολύ. Οι ίδιες δυνάμεις προσπάθησαν να στερή-
σουν και από άλλα μέλη του σωματείου, όπως επικουρικούς
τραυματιοφορείς, το δικαίωμα να ψηφίσουν. Ο ρόλος μας
ήταν κρίσιμος για να μην το πετύχουν».

Στην ανακοίνωσή του το σχήμα τονίζει: «Η πανδημία είχε
σύμμαχο της μια δολοφονική κυβέρνηση από την αρχή μέχρι
και τώρα, την κυβέρνηση Μητσοτάκη με τους υπουργούς
της. Κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν πάρθηκε, κανένα αίτημα
των υγειονομικών δεν ικανοποιήθηκε ... Η παράταξη μας σε
συνεργασία με το Συντονιστικό των Νοσοκομείων και την αν-
τικαπιταλιστική αριστερά, έπαιξε πρωτοπόρο ρόλο στις μά-
χες. Ήμασταν στην πρώτη γραμμή στο νοσοκομείο μας για
να σωθούν ζωές και η δημόσια δωρεάν υγεία. 

Ταυτόχρονα ήμασταν μπροστά ώστε να μετατραπεί η 8
Μάρτη σε απεργιακή επιτέλους κινητοποίηση, συνδέοντας
όλες τις μάχες των εργαζόμενων με την μάχη για την γυναι-
κεία απελευθέρωση. Ήμασταν στην δίκη των νεοναζί της
Χρυσής Αυγής μέσα και έξω από το εφετείο, δώσαμε και δί-
νουμε τη μάχη ενάντια στο ρατσισμό, παλεύουμε για ανοιχτά
νοσοκομεία για όλους. Δίνουμε τη μάχη ενάντια στην ομοφο-
βία, παλεύουμε ενάντια στην κυβέρνηση των σεξιστών που
επί των ημερών της οι γυναικοκτονιες έχουν αυξηθεί τραγι-
κά... 

Με απεργίες, καταλήψεις, διαδηλώσεις παλεύουμε να ρί-
ξουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη και να προχωρήσουμε ενω-
τικα στην υλοποίηση του προγράμματος των εργαζομένων
όποια κυβέρνηση και να προκύψει». 

Οι υποψήφιοι/ες του σχήματος είναι οι εξής:
Άντζελ Αλβέρτος, Αναισθησιολόγος
Αρμάος Γαβριήλ (Γαβρίλος),Τραυματιοφορέας ΟΑΕΔ
Ασλανίδη Παρθένα (Θένια), Ειδικευόμενη Γενική Γιατρός
Δραγώνα Βασιλική -Μαρία (Βάλια), Ειδικευόμενη Γιατρός πα-
θολογίας
Κυριακάκη Αργυρώ, Γιατρός, Βιοπαθολόγος
Νούσης Φώτιος, Επικουρικός Παρασκευαστής
Φάσσος Επαμεινώνδας (Νώντας), Επικουρικός Τραπεζοκό-
μος

Εκλογές στο
“Ερυθρός”

Τα επόμενα απεργιακά βήματα
μετά την 1η Φλεβάρη ανακοίνω-

σε ήδη η ΠΟΕΔΗΝ. Η Ομοσπονδία
καλεί την Τετάρτη 16 Φλεβάρη στά-
ση εργασίας 12μ με 3μμ για τους
συμβασιούχους, με πανελλαδική
συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας
στις 12.30μ και κεντρικό αίτημα τη
μονιμοποίηση όλων. Και κλιμακώνει
με 24ωρη πανελλαδική απεργία και
συγκέντρωση στις 8.30πμ στην πλα-
τεία Μαβίλη μαζί με την ΟΕΝΓΕ στα
τέλη Φλεβάρη, στα δυο χρόνια από
την έναρξη της πανδημίας (η ακρι-
βής ημερομηνία θα ανακοινωθεί
άμεσα).

Η οργή των υγειονομικών έχει αγ-
γίξει κόκκινο. Το ΕΣΥ έχει καταρρεύ-
σει εξαιτίας της δολοφονικής κυβερ-
νητικής διαχείρισης της πανδημίας.
Οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπι-
κό, η υποχρηματοδότηση των νοσο-
κομείων, τα επικίνδυνα υγειονομικά
πρωτόκολλα, η ανεπάρκεια σε ΜΕΘ
και εξοπλισμό, οι χιλιάδες εργαζόμε-
νοι/ες που βρίσκονται εκτός συστή-
ματος λόγω αναστολής (και που ο
Πλεύρης συνεχίζει να απειλεί με
απόλυση στις 31 Μάρτη), οι εξοντω-
τικοί ρυθμοί δουλειάς για όλους
τους υπόλοιπους, οι επερχόμενες
απολύσεις των χιλιάδων συμβασιού-
χων για να επιστρέψουν οι εργολά-
βοι, η πριμοδότηση του ιδιωτικού
τομέα, συνθέτουν το σκηνικό στο
οποίο εκατοντάδες άνθρωποι καθη-
μερινά συνεχίζουν να συνωστίζονται
στα ΤΕΠ, να μην βρίσκουν ένα κρε-
βάτι, να διασωληνώνονται εκτός
ΜΕΘ, να χάνουν τη ζωή τους.

Σε όλα τα νοσοκομεία, τα Σωμα-
τεία Εργαζόμενων, οι Ενώσεις και τα
όργανα των Γιατρών καταγγέλλουν
απανωτές επιθέσεις. Στο ΑΧΕΠΑ ο
διοικητής αναθέτει -μετά την καθα-
ριότητα, την εστίαση, τον ιματισμό,
τη Διοικητική Υπηρεσία- και τα ασθε-
νοφόρα του νοσοκομείου σε ιδιώτη.
Στο ΠΑΓΝΗ η αιματολογική κλινική
είδε μεγάλη διασπορά λόγω των επι-
κίνδυνων υγειονομικών πρωτοκόλ-
λων. Στο Νοσοκομείο Καβάλας το
50% των οργανικών θέσεων είναι κε-
νό. Στο Νοσοκομείο Μεσσηνίας η δι-
οίκηση αποδυναμώνει τις ΜΕΘ μετα-
κινώντας εντατικολόγο στην κλινική
κόβιντ. Στο Νοσοκομείο Χαλκίδας οι
αναισθησιολόγοι καταγγέλουν από-
φαση της 5ης ΥΠΕ για μετακίνησή
τους στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Τα νοσοκομεία Παίδων συνεχίζουν
κι αυτά να είναι στο στόχαστρο. Στο
Αγία Σοφία και το Αγλαϊα Κυριακού,
οι ειδικευόμενοι παιδιατρικής ξεση-
κώθηκαν ενάντια στην απόφαση της
1ης ΥΠΕ για μετακίνηση 16 εξ αυ-
τών για ένα μήνα στο Mega Εμβο-
λιαστικό Κέντρο «Προμηθέας», απο-

δυναμώνοντας τα νοσοκομεία τους.
Με συγκέντρωση την Παρασκευή
28/1 στην πύλη του Αγία Σοφία και
με στάση εργασίας και νέα συγκέν-
τρωση τη Δευτέρα 31/1, αρνήθηκαν
να δώσουν ονόματα συνεδέλφων
τους προς μετακίνηση και απαίτη-
σαν προσλήψεις κι όχι μετακινήσεις
για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα
του εμβολιασμού.

Βίαιη μετακίνηση
«Είναι μια απόφαση που τη μάθα-

με αρχικά από τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, δεν ήρθαν καν να μας
ενημερώσουν οι υπεύθυνοι», μας εί-
πε η Γεωργία Φιστέ, ειδικευόμενη Α’
Παιδιατρικής Κλινικής του Αγία Σο-
φία. «Πρόκειται για μια βίαιη μετακί-
νηση 16 ειδικευόμενων από νοσοκο-
μεία που έχουν επιβαρυνθεί πάρα
πολύ όλο το διάστημα της πανδη-
μίας, με τεράστιες ελλείψεις, με μη-
δενική ανάπαυση μετά τις εφημε-
ρίες, με υπερωρίες που δεν αναγνω-
ρίζονται πουθενά, χωρίς ρεπό κλπ.
Είμαστε πρώτοι στους εμβολια-
σμούς στο εδώ εμβολιαστικό κέν-
τρο, παρότι πολλές φορές γίνονται
χωρίς καν την παρουσία ειδικού για-
τρού που κανονικά δεν επιρέπεται,
αρνούμαστε τώρα να πάμε στον
Προμηθέα αφήνοντας πίσω μας κε-
νές θέσεις που δεν θα καλυφτούν,
κάνοντας τις συνθήκες πολύ πιο επι-
κίνδυνες για τα παιδιά. Δεν θα κά-
νουμε πίσω».

Την ίδια ώρα, στο Παίδων Πεντέ-
λης οι υγειονομικοί βρίσκονται σε
επιφυλακή καθώς αναμένουν την
υλοποίηση της απόφασης για επι-
στροφή του νοσοκομείου στις
24ωρες εφημερίες, μετά το φιάσκο
με την αναστολή τους που ξεσήκω-
σε μαζικότατες αντιδράσεις. Σε όλα
αυτά προστίθεται ο αυταρχισμός,
όπως στο Αγία Όλγα, όπου ο Διοικη-
τής επέβαλλε πειθαρχική ποινή στέ-
ρησης μισθού 15 ημερών σε μωρο-
μάνα νοσηλεύτρια γιατί δήθεν δεν
κατέθεσε έγκαιρα αίτηση για χορή-
γηση άδειας ανατροφής (!).

Σε επιστολή τους προς το Υπουρ-
γείο Υγείας, 26 γιατροί – επιστημονι-
κά και διοικητικά υπεύθυνοι Τμημά-
των Επειγόντων Περιστατικών από
όλη τη χώρα αναδεικνύουν τις σοβα-
ρότατες κυβερνητικές ευθύνες για
τη διάλυση των ΤΕΠ των νοσοκομεί-
ων, που μπορούσαν να αποτελέσουν
την πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι
στην πανδημία. Βγήκε έτσι στη φόρα
άλλη μια πλευρά της δολοφονικής
διαχείρισης της κυβέρνησης, μετά
τη μελέτη Τσιόδρα-Λύτρα για τη θνη-
τότητα στις ΜΕΘ αλλά και όλες τις
καταγγελίες των υγειονομικών του
ΕΣΥ και των συνδικάτων τους.

Συνεχίζουμε,
κλιμακώνουμε

Συνέχεια από τη σελ. 3

«Ήμουν σε αναστολή και επέστρεψα λόγω
νόσησης, αλλά κι αυτό είναι μόνο μια πίστωση
χρόνου καθώς σε λίγο πάλι θα είμαι εκτός λό-
γω του εκβιασμού με τον εμβολιασμό και
όλου αυτού του παράδοξου που γίνεται, χω-
ρίς καμιά απολύτως λογική», μας είπε η Ιωάν-
να Στουπλιάδου, μαία στο Έλενα Βενιζέλου.
«Δεν γίνεται οι συνάδελφοί μας που θα θεω-
ρούνται ανεμβολίαστοι αν δεν κάνουν την τρί-
τη δόση να γυρίζουν στη δουλειά κι εμείς όχι.
Κι ενώ έχει αποδειχτεί ότι όλοι μεταδίδουν και
νοσούν, εμάς να μας έχουν εκτός συστήμα-
τος. Θέλουν απλά να διαλύσουν το ΕΣΥ και
πρέπει να εναντιωθούμε όλοι. Με την αναστο-
λή μας, οι παροχές υγείας είναι χειρότερες,
το προσωπικό πίσω είναι εξαντλημένο, οι θέ-
σεις μας δεν μπορούν να καλυφτούν με το
ίδιο εξειδικευμένο προσωπικό κι αυτό κοστίζει
ζωές. Χρειάζεται να ενωθούμε όλοι και να
διεκδικήσουμε ένα ΕΣΥ για όλους. Η απεργια-
κή συγκέντρωση σήμερα είναι ένα βήμα».

Στο μπλοκ του Συντονιστικού Νοσοκομείων
και του Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης
που πρωτοστάτησαν για την επιτυχία της
απεργίας συσπειρώθηκαν η Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας,
ο Σύλλογος ΠΕ Γλυφάδας Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης, ο Α’ Σύλλογος Αθηνών Πρωτο-
βάθμιας, ο Σύλλογος Εργαζόμενων ΓΓΔΕ, οι
Καθαρίστριες Σχολείων Δήμου Αθήνας, εργα-
ζόμενοι του Δήμου Νίκαιας-Ρέντη μαζί με συ-
ναδέλφους τους από το Δήμο Κερατσινίου και
Αθήνας, εργαζόμενοι στο Βυζαντικό Μουσείο,
φοιτητές/τριες του ΠΑΔΑ, η Ανατρεπτική Συ-
σπείρωση Ηθοποιών, το αντικαπιταλιστικό δί-
κτυο σε επισιτισμό-τουρισμό Η Καμαριέρα.

«Όλες οι καθαρίστριες στον Άγιο Σάββα εί-
μαστε συμβασιούχες, μόνιμα στην ανασφά-
λεια αν αύριο θα έχουμε μεροκάματο», μας
είπε η Άννα Χαλαβαζή. «Το προσωπικό είναι
πάρα πολύ λίγο, δεν φτάνει, δουλεύουμε πά-
ρα πολύ εντατικά για να μπορέσει να βγει το
πρόγραμμα το καθημερινό. Έχουμε οικογέ-
νειες, έχουμε παιδιά, προσωπικά είμαι πολλά
χρόνια σε αυτή τη δουλειά και κοντεύω να
βγω στη σύνταξη σε αυτό το καθεστώς ανα-
σφάλειας. Το νοσοκομείο δεν μπορεί να λει-
τουργήσει χωρίς εμάς, είμαστε ένα καίριο πό-
στο που καθημερινά τρέχουμε με πολλή προ-
σωπική προσπάθεια και σε πολλά πόστα.
Έχουμε παλέψει με το Σωματείο μας και
έχουμε καταφέρει να μας ανανεώνουν, αλλά
η λύση είναι η μονιμοποίησή μας. Για τους ερ-

γαζόμενους, τους ασθενείς, για την υγεία
όλου του κόσμου. Σήμερα είναι πολύ ωραία
με εργαζόμενους από άλλους χώρους, γιατί η
υγεία είναι όλου του λαού». 

Άνιση
«Η μάχη που δίνουμε είναι άνιση μπροστά σε

μια απειλή για τη δημόσια υγεία, αλλά δεν εί-
ναι μόνο τα τελευταία χρόνια», μας είπε η Σο-
φία, νοσηλεύτρια στο ΓΝΑ Γεννηματάς. «Η
υγεία υποχρηματοδοτείται χρόνια και υπάρ-
χουν σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και υλι-
κό, απλά ο κορονοϊός ήρθε τώρα να αναδείξει
αυτά τα προβλήματα. Είμαστε ανοχύρωτοι. Δυ-
στυχώς το υπουργείο και η κυβέρνηση δεν κά-
νουν τίποτα για να μας προστατέψουν και κα-
λούμαστε με μειώσεις προσωπικού, με ασθέ-
νειες και αναστολές εργασίας να κάνουμε ό,τι
καλύτερο για τη δημόσια υγεία. Πόσο να αντέ-
ξουμε κι εμείς; Γι’ αυτό είμαστε σήμερα στο
δρόμο, υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και προσ-
δοκούμε μεγαλύτερη στη συνέχεια». 

Το παρών έδωσαν επίσης η Ομοσπονδία Δι-
οικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης, ο Σύλλογος ΠΕ «Αριστοτέλης», ο
Σύλλογος ΠΕ «Γληνός», το Συνδικάτο ΟΤΑ Ατ-
τικής, οι φοιτητικοί σύλλογοι ΣΕΜΦΕ, Μεταλ-
λειολόγων και Φυσικού, οργανώσεις της αρι-
στεράς. Ενώ το δικό τους μπλοκ είχαν οι υγει-
ονομικοί που βρίσκονται σε αναστολή.

«Είμαστε και οι εκπαιδευτικοί σήμερα στο
δρόμο για να υπερασπιστούμε το ΕΣΥ, γιατί
όσα συμβαίνουν στα νοσοκομεία μάς επηρεά-
ζουν άμεσα», μας είπε η Μαριάννα Χρονοπού-
λου, αναπληρώτρια στο 63ο Δημοτικό Σχο-
λείο Αθηνών Γιάννης Ρίτσος. «Είμαστε επίσης
εδώ για να διεκδικήσουμε ασφαλή σχολεία,
ενάντια σε ένα άνοιγμα χωρίς μέτρα προστα-
σίας, με συναδέλφους ευπαθείς ή άρρω-
στους να δουλεύουν ρισκάροντας τη ζωή

τους. Και για να πούμε ακόμα ένα όχι στην
αξιολόγηση της Κεραμέως, αλλά και σε όλες
τις επιθέσεις της, όπως την προσπάθεια να
μας γυρίσει σε μεσαιωνικές ιδέες με το πρό-
σφατα πρόγραμμα σεξουαλικής αγωγής και
υγείας. Το ότι βρήκε άμεση απάντηση και
αναγκάστηκε να το αποσύρει δείχνει πόσο
στριμωγμένο είναι το υπουργείο. Σήμερα ορ-
γανώσαμε την παρουσία του “Αριστοτέλη” με
απόφαση συμμετοχής στην απεργία που προ-
ωθήθηκε στους συναδέλφους». 

«Οι φοιτητές είμαστε στην απεργιακή 1
Φλεβάρη για να διεκδικήσουμε μαζί με όλους
τους εργαζόμενους ενίσχυση του ΕΣΥ αλλά
και να συνδέσουμε τα δικά μας αιτήματα για
ασφαλή λειτουργία των σχολών», μας είπε ο
Παναγιώτης Οδατζίδης, φοιτητής ΠΑΔΑ.
«Έχουμε ανοίξει εδώ και ένα εξάμηνο χωρίς
σαφή μέτρα, με αίθουσες με 110% πληρότη-
τα, όλοι οι φοιτητές έχουμε νοσήσει, δεν μπο-
ρούμε να παρακολουθήσουμε με ασφάλεια τα
μαθήματα. Η δολοφονική κυβέρνηση πρέπει
να ανατραπεί. Δεν μπορεί να είμαστε η χειρό-
τερη χώρα της Ευρώπης σε θανάτους και η
κυβέρνηση να προσλαμβάνει μπάτσους και να
αγοράζει Ραφάλ».

«Τα γεγονότα είναι γνωστά», μας είπε η
Ιωάννα Πασπάτη, ορθοπεδικός χειρουργός
στο Παίδων Πεντέλης. «Το νοσοκομείο μας
δέχτηκε εντελώς αιφνιδιαστικά ανοίκεια επί-
θεση. Στερήθηκε την πιο βασική λειτουργία
του, αυτή της 24ωρης εφημερίας, με το πρό-
σχημα των εμβολιασμών, στη μάχη των εντυ-
πώσεων. Η εβδομάδα του χιονιά ξεγύμνωσε
την υποκρισία. Κάθε επιχείρημα υπέρ της
αναγκαιότητας ενός μέγκα εμβολιαστικού
παιδιατρικού κέντρρου στο Παίδων Πεντέλης
κατέρρευσε. Παραδόξως πώς, άρχισαν να συ-
ζητιούνται άλλες εναλλακτικές για τα εμβό-
λια. Μόνο που η 24ωρη εφημερία του νοσοκο-

μείου παραμένει κλειστή, άγνωστο για πόσο.
Ζητάμε να ανοίξει άμεσα η 24ωρη εφημερία,
να επανέλθουν οι εργαζόμενοι που είναι σε
αναστολή, να γίνουν προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού, ιδιαίτερα νοσηλευτικού που μας
λείπει πολύ για να παραμείνει το Παίδων Πεν-
τέλης ανοικτό στην υπηρεσία όλων των παι-
διών και όλου του λαού».

Αυξημένη συμμετοχή
«Η απεργία σήμερα έχει αυξημένη συμμε-

τοχή, υπάρχει γενικευμένη οργή και αυτό
αποτυπώνεται στη συμμετοχή», μας είπε ο
Ευάγγελος Παππάς, νοσηλευτής στο Κρατικό
Νίκαιας. «Στοχεύουμε στην κλιμάκωση των κι-
νητοποιήσεων, ώστε να πέσει αυτή η κυβέρ-
νηση μαζί με την πολιτική της κάτω από την
οποία τα νοσοκομεία στενάζουν και η κοινω-
νία υποφέρει. Απαιτούμε την επιστροφή των
συναδέλφων μας σε αναστολή, να ενισχυθεί η
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, να γίνουν μα-
ζικές μόνιμες προσλήψεις».

Σε όλη τη χώρα οι κινητοποιήσεις ήταν πε-
τυχημένες. «Η συγκέντρωση στις ΥΠΕ στη

Θεσσαλονίκη συσπείρωσε πολλά σωματεία
νοσοκομείων αλλά και εκαπιδευτικών και άλ-
λων χώρων», μας είπε ο Γιάννης Κούτρας, μέ-
λος ΔΣ του Συλλόγου Εργαζόμενων στο Ιππο-
κράτειο και της ΕΝΙΘ. «Έγιναν χαιρετισμοί και
ακολούθησε πορεία στο Υπουργείο Μακεδο-
νίας-Θράκης. Ήταν μια επιτυχημένη απεργία
που ανοίγει το δρόμο για την κλιμάκωση.
Ήδη στο Ιπποκράτειο οργανώνουμε συνέλευ-
ση γιατρών στις 10 Φλεβάρη».

«Με επιτυχία έγινε η σημερινή απεργιακή
συγκέντρωση για την υγεία και στο Βόλο»,
αναφέρει ο τοπικός πυρήνας του ΣΕΚ. «Με το
πανό τους ήταν το σωματείο εργαζομένων
του νοσοκομείου, η ΑΔΕΔΥ Μαγνησίας, σω-
ματεία της περιοχής, η Αριστερή πρωτοβου-
λία διαλόγου και δράσης και το Σοσιαλιστικό
Εργατικό Κόμμα. Μίλησε ο πρόεδρος του σω-
ματείου για την τραγική έλλειψη σε μόνιμους
γιατρούς, εκπρόσωπος από τα κέντρα υγείας
που τα χει διαλύσει η κυβέρνηση και γιατρός
σε αναστολή που τον πάνε για απόλυση.
Όπως είπε και άλλος γιατρός το μόνο που
τους νοιάζει είναι ο ιδιωτικός τομέας και αυτό
ήταν που προβάλαμε και με το πανό μας, το
αίτημα για επίταξη των ιδιωτικών κλινικών».

«Το Κέντρο Υγείας Λεωνιδίου συμμετείχε
σήμερα σύσσωμο στη στάση εργασίας της
ΑΔΕΔΥ με κέντρο την υγεία», μας έγραψε
στην ανταπόκρισή της η Ζαννέτα Λυσικάτου.
«Είναι γνωστή η υποβάθμιση της πρωτοβάθ-
μιας και η ταυτόχρονη, σχεδόν άμεση ιδιωτι-
κοποίησή της, όταν τα αντιδραστήρια που λεί-
πουν καλύπτουν δύο ιδιωτικά εργαστήρια και
ελλείψει ιατρικών ειδικοτήτων οι κάτοικοι
όλης της νότιας Κυνουρίας είναι αναγκασμέ-
νοι να πληρώνουν ταξί μέχρι ιδιώτες ιατρούς
στο Άστρος ή να πηγαίνουν στο νοσοκομείο
της Τρίπολης.

Οι συμβασιούχοι (16 επικουρικοί και μία ερ-
γολαβική που πληρώνεται το 1/3 του μισθού
της,τα υπόλοιπα τα παίρνει ο εργολάβος) -σε
αριθμό σχεδόν όσοι οι μόνιμοι- ζητούν μονι-
μοποίηση. Τις προάλλες όταν το ΕΚΑΒ ζήτη-
σε καινούρια λάστιχα γιατί φαγώθηκαν από
τα πολλά χιλιόμετρα και τους δύσκολους
δρόμους, η 6η ΥΠΕ ζήτησε φωτογράφια από
τα λάστιχα. Πειστήρια δηλαδή. Στη Δημητσά-
να δεν τους κάλυψαν τα έξοδα των αλυσίδων.
Ξεδιάντροπα λεφτά για Ραφαλ, επικείμενες
απολύσεις συναδέλφων, ζόμπι ιδιώτες. Μας
εξοργίζουν και μας κινητοποιούν και στα χω-
ριά και στις πόλεις».

Λεφτά! Προσλήψεις! Στα Νοσοκομεία
Κείμενα-επιμέλεια: Λένα Βερδέ

1/2, Απεργιακό συλλαλητήριο για την Υγεία στην Αθήνα. Φωτό: Δημήτρης Δασκαλάκης

1/2, Κέντρο Υγείας ΛεωνιδίουΝοσοκομείο Ερυθρός
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αντιφασιστική πορεία
Μαζική αντιφασιστική απάντηση θα

πάρουν το Σάββατο 5 Φλεβάρη στις
5μμ, στην πλατεία Ευόσμου οι θρα-

σύδειλες φασιστικές επιθέσεις εναντίον
προσφυγόπουλων από τα Διαβατά - με πλή-
θος συλλογικοτήτων και σωματείων να κα-
λούν στην συγκέντρωση, ανάμεσά τους οι
Α’, Β’, Δ’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης και η Ένωση
Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης
(ΕΝΙΘ).

Για την επίθεση που δέχθηκε ο μαθητής -
πρόσφυγας του Διαπολιτισμικού Λυκείου
Ευόσμου πριν τα Χριστούγεννα μίλησε στο
ΑΠΕ ΜΠΕ η καθηγήτριά του την περσινή
χρονιά, Β.Τσουγκράνη: «Έμαθα από τους
συμμαθητές του και τους φίλους του για
την επίθεση που δέχθηκε. Γνωρίζω ότι πέ-
ρασαν πολλές μέρες για να έλθει ξανά στο
σχολείο, καθώς ήταν φοβισμένος. Συνολικά
στο Γυμνάσιο και το Λύκειο φοιτούν 35-40
μαθητές πρόσφυγες, οι οποίοι μετακινούν-
ται όλοι μαζί, με λεωφορείο που τους μετα-
φέρει από και προς τη δομή των Διαβατών,
όπου διαμένουν. Η επίθεση έγινε την ώρα
που μετέβαιναν τα παιδιά στο λεωφορείο».

«Από τα επεισόδια στην Σταυρούπολη στις
επιθέσεις στον Εύοσμο και στους Αμπελό-
κηπους συνεχίζουν την δράση τους μέσα
και έξω από τα σχολεία», αναφέρει σε ανα-
κοίνωσή της, η Ομοσπονδία Γονέων και Κη-
δεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας, καλώντας
στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο και αυτή.

«Η θρασύδειλη ενέργεια των φασιστοει-
δών που επιτέθηκαν σε προσφυγόπουλα και
γονείς έξω από το 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου είναι
πρόκληση», αναφέρει στο κάλεσμά της στο
συλλαλητήριο η ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης. «Η
φασιστική ομάδα που δρα στην περιοχή επι-
χειρεί συστηματικά να τρομοκρατήσει πρό-
σφυγες μαθητές για να εγκαταλείψουν το
σχολείο. Προσπάθησε με βία να εμποδίσει
τους μαθητές από το να κάνουν γενική συ-
νέλευση και προχώρησε σε κλείσιμο του
σχολείου βάζοντας πανό με φασιστικά και
ρατσιστικά συνθήματα. Η δράση της αποτε-
λεί τεράστια πρόκληση και έρχεται σε συνέ-
χεια των επιθέσεων που έγιναν το φθινόπω-
ρο στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης και σε μέλη
της ΚΕΕΡΦΑ στο Νέο Ηράκλειο και τη Νί-
καια. Είναι φανερό ότι αποθρασύνονται από

την ρατσιστική πολιτική της κυβέρνησης της
ΝΔ και την αποτυχημένη διαχείριση της
πανδημίας.

Δεν θα περάσουν! Η δράση τους δεν είναι
«μεμονωμένα περιστατικά», αποτελούν ορ-
γανωμένες προσπάθειες τρομοκρατίας από
απομεινάρια της Χρυσής Αυγής και των πα-
ρακλαδιών της, των Κασιδιάρηδων, του Ιε-
ρού Λόχου και άλλων τέτοιων μορφωμάτων.
Οι φασίστες νοσταλγούν τις μέρες πριν τη
δολοφονία του Παύλου Φύσσα, όταν τα τάγ-
ματα εφόδου της ΧΑ, έχοντας την κάλυψη
της ΕΛΑΣ, τρομοκρατούσαν τις γειτονιές. Η
ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης καλεί τους εργαζό-
μενους και τη νεολαία των δυτικών συνοι-
κιών σε ξεσηκωμό για να πετάξουμε τους
φασίστες έξω από τις γειτονιές μας. Μόνο η
δράση του κινήματος μπορεί να τους στα-
ματήσει. Ο διεθνής αντιρατσιστικός και αντι-
φασιστικός ξεσηκωμός στις 19 Μάρτη μπο-
ρεί να βάλει φρένο και στις ρατσιστικές πο-
λιτικές των κυβερνήσεων της ΕΕ και στη φα-
σιστική απειλή που κάνει και πάλι την εμφά-
νισή της».

Μέρα δράσης 
στα στρατόπεδα
προσφύγων

Με αιτήματα να κλείσουν τα στρατόπεδα-κο-
λαστήρια, να δοθούν άσυλο, χαρτιά και στέ-

γη σε όλους τους πρόσφυγες, καλοδεχούμενοι οι
πρόσφυγες στις γειτονιές, καλοδεχούμενα τα
προσφυγόπουλα στα σχολεία καθώς και να μην
κοπεί η cash card, η ΚΕΕΡΦΑ οργανώνει Μέρα
Δράσης την Κυριακή 6 Φλεβάρη σε μια σειρά
από στρατόπεδα προσφύγων: Στην Ριτσώνα
(12μες), στην Μαλακάσα (2.30μμ), στην Θήβα
(10πμ), στον Ελαιώνα (12μεσ.) και στο Σχιστό
(12.30μμ). 

Η απόφαση για τη μέρα δράσης πάρθηκε στη
σύσκεψη της ΚΕΕΡΦΑ, την περασμένη Κυριακή
23 Γενάρη στο Θέατρο Εμπρός μια μέρα πριν ξε-
σπάσει η κακοκαιρία με τους πρόσφυγες στην Ρι-
τσώνα και σε άλλα στρατόπεδα να μένουν χωρίς
ρεύμα και νερό για  μέρες. Η επικινδυνότητα των
συνθηκών στις οποίες η κυβέρνηση Μητσοτάκη
και η ΕΕ αναγκάζει γυναίκες, άνδρες και παιδιά
να ζουν εγκλωβισμένοι στα «καμπ» φάνηκε για
ακόμη μια φορά στην Λέσβο την περασμένη Πα-
ρασκευή. 

Για δεύτερη φορά μέσα σε 15 μέρες μεγάλη
σκηνή στην οποία έμεναν 40 άτομα και είχε «δια-
μερισματοποιηθεί» τυλίχτηκε στις φλόγες εξαι-
τίας βραχυκυκλώματος από υπερθέρμανση κα-
λωδίων που χρησιμοποιήθηκαν σε θερμαντικό
σώμα. Είχε προηγηθεί η φωτιά στις 14 Γενάρη
κατά την οποία κάηκε μια σκηνή όπου διέμεναν
50 άτομα και οφειλόταν επίσης σε θερμαντικό
σώμα. Άνθρωποι που αναγκάζονται να ζουν σε
συνθήκες «Ελπίδας» σε αντίσκηνα μέσα σε αντί-
σκηνα, χωρίς να μπορούν να ζεσταθούν, κινδυ-
νεύοντας ανά πάσα στιγμή να καούν. Καθώς τα
δύο περιστατικά συνέβησαν σε μεσημεριανές και
απογευματινές ώρες, τι θα συμβεί αλήθεια αν η
επόμενη φωτιά συμβεί σε νυχτερινές ώρες; 

Και ενώ αυτά συμβαίνουν στα στρατόπεδα, στα
υδάτινα και χερσαία σύνορα αναδεικνύεται όλο και
πιο αιχμηρά το αίτημα να σταματήσουν τα δολο-
φονικά πουσμπακς και να ανοίξουν τα σύνορα για
τους πρόσφυγες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του
Δημήτρη Αγγελίδη στην Εφ.Συν. στις 31/1 «ξανά
σε νησίδα του Έβρου βρίσκονται από το βράδυ
της Κυριακής οι Σύροι πρόσφυγες που είχαν παγι-
δευτεί σε νησίδα την περασμένη εβδομάδα μέσα
στο χιονιά και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν από
την τουρκική συνοριοφυλακή στην Τουρκία, όπου
παρέμειναν σε χώρο κράτησης κοντά στα σύνορα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Εφ.Συν. από άτομα
που επικοινωνούν μαζί τους, η τουρκική συνορο-
φυλακή τους μετέφερε χτες από το χώρο κράτη-
σης στην όχθη του Έβρου, τους έβαλε σε βάρκα
και τους οδήγησε σε νησίδα του ποταμού, όπου
τους εγκατέλειψε… 

Όπως αποκάλυψε η εφημερίδα, οι πρόσφυγες
είχαν μεταφερθεί και πάλι στη νησίδα την Τετάρ-
τη, 19 Ιανουαρίου, από τις ελληνικές αρχές που
τους συνέλαβαν στην ελληνική όχθη. Παρέμειναν
αβοήθητοι στη νησίδα μέχρι την Κυριακή, ενώ το
απόγευμα του Σαββάτου η ελληνική αστυνομία
τους επισκέφτηκε, αλλά αρνήθηκε να τους μετα-
φέρει στην Ελλάδα. Την Κυριακή τους μετέφερε
στην Τουρκία η τουρκική συνοροφυλακή, τους
χτύπησε βίαια, ενώ ένας 33χρονος Σύρος με σο-
βαρό πρόβλημα υγείας, ο Μ.Α.Α. από το Χαλέπι,
πατέρας δύο παιδιών, πέθανε μετά τα χτυπήμα-
τα...».

Τρεις μήνες μετά τη δολοφονία του Νίκου Σαμπάνη από τους
αστυνομικούς στο Πέραμα, από τύχη δεν είχαμε κι άλλο νεκρό

ανήλικο Ρομά, αυτή τη φορά στο Βόλο. Το βράδυ του περασμένου
Σαββάτου έγινε καταδίωξη από την αστυνομία ενός αυτοκινήτου
στο οποίο επέβαιναν πέντε ανήλικοι Ρομά. Μόλις τα παιδιά έφτασαν
στο σπίτι τους ένας εκ των αστυνομικών πυροβόλησε  την ώρα που
15χρονος Ρομά έβγαινε από το αυτοκίνητο, χωρίς ευτυχώς να τον
πετύχει! 

«Xθες το βράδυ άνδρες της ΟΠΚΕ του Βόλου κυνηγώντας μαθη-
τές Ρομά έφτασαν στο σπίτι τους έβγαλαν τα όπλα και τους πυρο-
βόλησαν», δήλωσε ο  πρόεδρος της ΑΜΚΕ "Ρομά Χωρίς Σύνορα"
Παναγιώτης Χαρίτος, δείχνοντας στις κάμερες την τρύπα από τη
σφαίρα που διαπέρασε το τζάμι του οδηγού και τους κάλυκες. Τα
παιδιά ήταν έντρομα, τρέμανε, τα πήγαμε στον ψυχολόγο στο νοσο-
κομείο του Βόλου και τώρα ζητάμε από τον διοικητή της αστυνομίας
και το υπουργείο να βάλει σε διαθεσιμότητα τους αστυνομικούς που
πυροβόλησαν. Ζητάμε δικαιοσύνη».

«Η παρέα των νεαρών Ρομά, πήρε το αμάξι του πατέρα του οδη-
γού, παρόλο που δεν διέθεταν δίπλωμα και στον έλεγχο της αστυ-
νομίας δεν σταμάτησε από φόβο. Τότε ξεκίνησε η καταδίωξη μέχρι
την αυλή του σπιτιού του ανήλικου οδηγού. Ο δεκαπεντάχρονος
οδηγός, μόλις σταμάτησε και άνοιξε την πόρτα να κατέβει από το
αυτοκίνητο, έπεσε κάτω και έτσι γλίτωσε την σφαίρα του αστυνομι-
κού, η οποία διαπέρασε το τζάμι της πόρτας του οδηγού. Ενώ, ση-
μάδια από τη σφαίρα, βρέθηκαν και στον τοίχο του σπιτιού. Οι αστυ-
νομικοί στη συνέχεια συνέλαβαν τον δεκαπεντάχρονο οδηγό και επι-
βλήθηκαν δύο πρόστιμα 500 και 200 ευρώ. Σημειώνεται ότι εκτός
του μικρού, προσπάθησαν να πάρουν και το αυτοκίνητο, κάτι το
οποίο δεν κατάφεραν εξαιτίας της δίκαια οργισμένης αντίδρασης
των υπολοίπων κατοίκων του οικισμού», αναφέρει σε ανακοίνωσή
της η Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά - ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ
θέτοντας μια σειρά από ερωτήματα στην αστυνομία και την κυβέρ-
νηση:

«Γνώριζαν οι αστυνομικοί την πολιτισμική ταυτότητα των δραστών
κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης καταδίωξης;. Πότε θα σταμα-
τήσει η αστυνομική αυθαιρεσία με την αναίτια χρήση όπλων; Ποιο
γεγονός νομιμοποιεί την χρήση όπλων κατά πέντε άοπλων ανήλι-
κων; Ποιες οδηγίες ακολούθησαν οι αστυνομικοί των τριών οχημά-
των της ΕΛ.ΑΣ. οι οποίες τους οδήγησαν να ανοίξουν πυρ μετά από

τριαντάλεπτη καταδίωξη σε ένα ακινητοποιημένο όχημα; Αν μέσα
στο αυτοκίνητο δεν επέβαιναν νεαροί Ρομά, θα προέβαιναν σε τόσο
εκτεταμένη χρήση βίας οι αστυνομικοί; Γιατί έστρεψαν τις κάνες
τους προς τους επιβαίνοντες του οχήματος και έριξαν εν ψυχρώ
στο παράθυρο του οδηγού; Ποιο αδίκημα νομιμοποιεί τους εν ψυ-
χρώ πυροβολισμούς με κίνδυνο αφαίρεση των ζωών άοπλων ανήλι-
κων;»

«Θέλει νεκρό Ρομ η ΕΛΑΣ του Θεοδωρικάκου;» είναι το ερώτημα
που θέτει η ΚΕΕΡΦΑ καταγγέλλοντας τη δολοφονική επίθεση. Όπως
αναφέρει: «Απαιτούμε να ριχτεί άπλετο φως στο νέο όργιο αστυνο-
μικής αυθαιρεσίας στην χρήση περιστρόφων που κόντεψε να κοστί-
σει την ζωή σε ένα ανήλικο Ρομ. Είναι ώρα να αφοπλιστεί η Αστυνο-
μία και να σταματήσουν οι ρατσιστικές καταδιώξεις Ρομά και προ-
σφύγων, είτε στους καταυλισμούς είτε στρατόπεδα και τα σύνορα.
Καλούμε τα συνδικάτα, τους φοιτητικούς συλλόγους, τις κινήσεις
αλληλεγγύης να καταδικάσουν την νέα επίδειξη αστυνομικής βαρ-
βαρότητας και να στηρίξουν το μεγάλο συλλαλητήριο στις 19 Μάρ-
τη στην Ομόνοια 3μμ στο οποίο καλεί και η οικογένεια του Νίκου
Σαμπάνη».

«Ο δράστης αστυνομικός, αν και πυροβόλησε ευθεία και δίπλα σε
κατοικία, παραμένει μέχρι και αυτή την ώρα ασύλληπτος, ενώ η
διαρροή της αστυνομίας συγκαλύπτει τη χρήση υπηρεσιακού
όπλου» σχολίασε την Κυριακή, ο δικηγόρος της οικογένειας του Νί-
κου Σαμπάνη, Θανάσης Καμπαγιάννης.

ΒΟΛΟΣ Πυροβόλησαν νεαρό Ρομά

Το πυροβολημένο τζάμι του αυτοκινήτου των νεαρών Ρομά
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Λιγότερο από 100 μέρες απομέ-
νουν μέχρι τις 19 Μάρτη και φέτος
η πρωτοβουλία απλώνεται και σε
χώρες της Αφρικής, μίλησέ μας γι’
αυτό.

Η διεθνής μέρα δράσης στις 19
Μάρτη είναι μια καλή ιδέα γιατί δεί-
χνει ότι ενωμένοι σε όλο τον κόσμο
έχουμε τη δύναμη να παλέψουμε
ενάντια στον ρατσισμό και την ξενο-
φοβία που καλλιεργούν παντού οι
καπιταλιστές για να διαιρέσουν την
εργατική τάξη. Για εμάς εδώ έχει και
μια ιδιαίτερη διάσταση, γιατί η μέρα
που έχει διαλέξει ο ΟΗΕ ενάντια
στον ρατσισμό και την ξενοφοβία εί-
ναι η 21η Μάρτη, η επέτειος από την
αιματηρή καταστολή της διαδήλω-
σης στην πόλη Σάρπβιλ της Νοτίου
Αφρικής που το 1960 άφησε πίσω
της 70 νεκρούς. Είναι πολύ θετικό
που υπάρχει μια μέρα δράσης, ακό-
μη και αν αυτή έχει οριστεί από τα
Ηνωμένα Έθνη, και αποτελεί ένα
χρήσιμο εργαλείο για να αναδείξου-
με την κόντρα με την ξενοφοβία.
Ήδη με πρωτοβουλία του Δικτύου
Αλληλεγγύης της Ζιμπάμπουε έχει
ξεκινήσει ένας συντονισμός ανάμε-
σα σε οργανώσεις ώστε να υπάρ-
ξουν φέτος σχετικές δράσεις σε χώ-
ρες της Αφρικής.

Οι θυσίες της εργατικής τάξης έβα-
λαν τέλος στο απαρτχάιντ παρότι η
λευκή ελίτ διατήρησε τα προνόμιά
της μέσα από τον συμβιβασμό με
την ηγεσία του ANC (Aφρικανικό
Κογκρέσου) και την αναδυόμενη
μαύρη ελίτ. Τι άλλο όμως σηματο-
δοτεί η διεθνής μέρα δράσης στην
μετά-απαρτχάιντ εποχή; Μίλησες
προηγουμένως για ξενοφοβία.

Η ρατσιστική ιδεολογία που γέν-
νησε το απαρτχάιντ παραμένει ζων-
τανή μέσα από την ξενοφοβία.
Υπάρχουν πισωγυρίσματα απέναντι
σε έναν συστήμα που ελπίζαμε ότι
έχει ηττηθεί. Γιατί συμβαίνει τώρα
αυτό; Πρώτον, υπάρχει ένα συνεχές
ανάμεσα στον ρατσισμό του χθες
και στην ξενοφοβία του σήμερα.
Στην περίοδο του απαρτχάιντ οι ρα-
τσιστικές  κυβερνήσεις χρησιμοποι-
ούσαν αυτό που αποκαλούσαν «φυ-
λετισμό» («tribalism»), προσπαθών-
τας να διαιρέσουν τη μαύρη εργατι-
κή τάξη, να στρέψουν τους Ζούλου
ενάντια στους Χόσα, τους Σόθο
ενάντια στους Ζόνα κλπ. Χρειάζεται
να γίνει αυτή η σύνδεση.

Ένα δεύτερο στοιχείο, είναι ότι η
ζωή για τους φτωχούς καθημερι-
νούς ανθρώπους και την εργατική
τάξη στη Ν. Αφρική σήμερα είναι πο-
λύ σκληρή, ο λαός βρίσκεται κάτω
από μεγάλη πίεση. Η στέγαση, η
πρόσβαση στο νερό, το ρεύμα, την
Υγεία, την εργασία, αποτελούν κα-
θημερινό πρόβλημα για ένα μεγάλο
κομμάτι του πληθυσμού στο οποίο
ανήκουν και περίπου 3 εκατομμύρια
μεταναστών εργατών από άλλες

αφρικανικές χώρες. Η covid-19 τα
έχει κάνει χειρότερα. Η ήδη τερά-
στια ανεργία αυξήθηκε παραπάνω
πλησιάζοντας το 40% στον γενικό
πληθυσμό και το 70% στη νεολαία.
Για τον φτωχό πληθυσμό που ζει ο
ένας πάνω στον άλλο στις φτωχογει-
τονιές ήταν ανέκδοτο να μιλάνε για
«κοινωνική απόσταση», εδώ δεν εί-
χαν νερό να πλύνουν τα χέρια τους.
Η κυβέρνηση απαγόρευσε στους μι-
κροπωλητές να πουλάνε την πραμά-
τεια τους για να «ανακαλύψει» ότι οι
φτωχοί δεν αγοράζουν την τροφή
τους από τα σούπερμαρκετ, και έτσι
εν μέσω καραντίνας ο κόσμος έμενε
χωρίς τρόφιμα.

Αυτά δημιούργησαν ακόμη μεγα-
λύτερη ανασφάλεια και αβεβαιότητα
στον κόσμο που αλληλοτροφοδο-
τούνται με την πολιτική αστάθεια. Το
ANC καταρρέει και δεν υπάρχει πλέ-
ον ένα σταθερό πολιτικό κέντρο. Αυ-
τή η αβεβαιότητα δεν αφορά μόνο
στους φτωχούς και στην εργατική
τάξη αλλά και τους καπιταλιστές,
την κυρίαρχη τάξη. Υπάρχει ο φό-
βος ότι κανείς δεν θα μπορεί να
ελέγξει πλέον την κατάσταση. Και η

ξενοφοβία αναβαθμίζεται σε ένα βα-
σικό πολιτικό εργαλείο στα χέρια
της για να το πετύχει, αποπροσανα-
τολίζοντας τον κόσμο. Αυτό συμβαί-
νει για πρώτη φορά στη Νότιο Αφρι-
κή. Όχι ότι δεν υπήρχε η ξενοφοβία
πριν. Υπήρχε αλλά δεν εκφραζόταν
με τόσο ανοιχτό και ξεδιάντροπο
τρόπο.    

Πως εκφράζεται αυτό στην πράξη;

Η κυρίαρχη τάξη εδώ και χρόνια
έχει γίνει γυρολόγος της ξενοφο-
βίας. Ακούς τον ένα πολιτικό να λέει
«δεν μπορούμε να έχουμε δημόσια
Υγεία για όλους», τον άλλο ότι «δεν
έχουμε αρκετό χώρο στα νοσοκο-
μεία για τους μετανάστες». Στις το-
πικές εκλογές που έγιναν πέρσι τον
Νοέμβρη, η ξενοφοβία αποτέλεσε
ένα βασικό στοιχείο στις καμπάνιες
που έκαναν οι διάφοροι υποψήφιοι.
Υπήρχαν τουλάχιστον τρία κόμματα
που στήριξαν την καμπάνια τους σε
ξενοφοβικά συνθήματα. To IFP (In-
katha Freedom Party), ένα νέο κόμ-
μα, το Action S.A στο οποίο ηγείται
ένας από τους πρώην ηγέτες της
Δημοκρατικής Συμμαχίας.

Επίσης τo κόμμα EFF (Economic
Freedom Fighters) του Τζούλιους
Μαλέμα, ένα αριστερό ριζοσπαστικό
κόμμα, που για μεγάλη χρονική πε-
ρίοδο πρέσβευε τον παναφρικανι-
σμό, έλεγε ότι δεν πρέπει να ανα-
γνωρίσουμε τα σύνορα που χάραξε
η αποικιοκρατία στην Αφρική και ότι
κανείς δεν είναι παράνομος, έχει αλ-
λάξει τώρα την στάση του και υπο-
στηρίζει ότι «υπάρχουν πάρα πολλοί
ξένοι στη χώρα», ενώ την προηγού-
μενη εβδομάδα μαζί με την «Πατριω-
τική Συμμαχία» οργάνωσαν κοινή ξε-
νοφοβική καμπάνια.

Η ξενοφοβική κωλοτούμπα του
Μαλέμα αποτελεί μια πολύ σοβαρή
και ανησυχητική αρνητική εξέλιξη. Η
δημιουργία του κόμματος του Μαλέ-
μα είχε δημιουργήσει μια ελπίδα
στον αριστερό κόσμο κυρίως μέσα
στα κινήματα της νεολαίας. Μέχρι
σήμερα πολύς κόσμος στα αριστερά
στήριζε τον Μαλέμα παρά τα ζικ ζακ
του, διότι τουλάχιστον δεν εγκατέ-
λειπε την παναφρικανική θέση του.

Αλλά και αυτό άλλαξε με τον Μα-
λέμα να υποκύπτει στις πιέσεις, θε-
ωρώντας ότι χάνει ψήφους εξαιτίας
αυτής του της θέσης, κάτι  που είναι
τραγικό. Έτσι τώρα κάνει καμπάνια
για ποσοστώσεις στις δουλειές, να

προσλαμβάνουν «ξένους» εργάτες
μόνο μέχρι το 20%. Μόλις χθες
άκουσα ένα συνδικαλιστή να λέει τα
ίδια και τον υπουργό Εργασίας της
κυβέρνησης να απαντάει ότι ετοιμά-
ζει νέο νόμο σε αυτήν την κατεύθυν-
ση. Λένε ότι είναι ενάντια στην ξενο-
φοβία και ότι θέλουν μονάχα να κα-
θαρίσουν την χώρα από τα ναρκωτι-
κά και το έγκλημα. Στο όνομα της
πάταξης της εγκληματικότητας
όμως ο δήμαρχος του Γιοχάνε-
σμπουργκ οργάνωσε μια ξενοφοβι-
κή ατυνομική καμπάνια.

Αυτά είναι απαράδεκτα. Οι εργά-
τες, οι σοσιαλιστές έχουμε ένα δια-
φορετικό όραμα για τον κόσμο. Ο
παναφρικανισμός είναι μια μορφή
διεθνισμού που διαμορφώθηκε σαν
απάντηση στα σύνορα που τέθηκαν
στην Αφρική από τους αποικιοκρά-
τες, τους καταπιεστές και εκμεταλ-
λευτές μας. Η διαίρεση της εργατι-
κής τάξης είναι επικίνδυνη, λειτουρ-
γεί διαλυτικά και βάζει εμπόδιο σε
ένα εργατικό κίνημα και μια Αριστε-
ρά που τα τελευταία χρόνια έχουν
κάνει προχωρήματα στη Νότιο Αφρι-
κή. Κάνουν τον κόσμο όχι μόνο να
χάνει την εμπιστοσύνη του στις ηγε-
σίες που υποσχέθηκαν αλλαγή αλλά
και να γίνεται δύσπιστος απέναντι
σε όλους, καταλήγοντας να μην έχει
εμπιστοσύνη στη δική του δύναμη.

Μην ξεχνάμε ότι το εργατικό κίνη-
μα στη Νότιο Αφρική βρίσκεται τα
τελευταία χρόνια σε μια φάση ανα-
νέωσης και ανασυγκρότησης με μα-
χητικές απεργίες και όχι μόνο. Μέ-
χρι πριν μερικά χρόνια τα συνδικάτα
ελέγχονταν αυστηρά από το ANC
που καθοδηγούσε τις ηγεσίες τους
να μην κάνουν απεργίες ενάντια στις
πολιτικές της κυβέρνησης που
εφάρμοσε τη γραμμή των αφεντι-
κών. Το COSATU έμεινε στην άκρη
σε όλες τις μεγάλες απεργίες-  που
ξεσπούσαν συνήθως με πρωτοβου-
λία των απεργιακών επιτροπών από
τα κάτω. Αυτό οδήγησε πριν μερικά
χρόνια στην διαγραφή του NUMSA
από το COSATU και τη δημιουργία
της ομοσπονδίας SAFTU. Μέσα στο
NUMSA και το SAFTU, παρότι oι πα-
λιές συνήθειες της γραφειοκρατίας
έχουν κάνει και εκεί την εμφάνισή
τους, υπάρχει η δυνατότητα για
προχωρήματα και κοινή δράση πάνω
και σε πολιτικά ζητήματα όπως το
μέτωπο ενάντια στην ξενοφοβία.

Την επόμενη Πέμπτη οργανώνεται
σύσκεψη με στόχο την κοινή δράση
ενάντια στην ξενοφοβία και τις πο-
σοστώσεις στην εργασία. Aπό το
«Δίκτυο Αλληλεγγύης» υπάρχει μια
πρόταση για ολονυχτίες στις 19
Μάρτη και διαδήλωση στις 21 Μάρ-
τη, ενώ ήδη δικηγόροι και ακτιβιστές
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συνδι-
καλιστές και σωματεία του SAAFTU,
σοσιαλιστικές ομάδες ξεκινάνε να
συντονίζονται σε αυτήν την κατεύ-
θυνση.

Ο Τρέβορ Νγκουάνε είναι
επαναστάτης σοσιαλιστής,
εκπρόσωπος της οργάνωσης
«Ενωμένο Μέτωπο» στη Νότιο
Αφρική. Μίλησε στην
Εργατική Αλληλεγγύη για τις
εξελίξεις εκεί και για τη
Διεθνή μέρα δράσης ενάντια
στον φασισμό και στον
ρατσισμό στις 19 Μάρτη.  

Παλεύοντας τον ρατσισμό 
μέσα στη Ν. Αφρική

Οκτώβρης 2021, Απεργία μεταλλωρύχων στο Γιοχάνεσμπουργκ. Φωτό: Gallo
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Οι “αργίες” του Μητσοτάκη
– άλλη μια απάτη

ΧΑΝΙΑ

Συμπαράσταση
στη 
“Ρόζα Νέρα”
Στα δικαστήρια σέρνει η Σύγκλητος του

Πολυτεχνείου Κρήτης 16 άτομα που
είχαν συλληφθεί κατά την εκκένωση της
Κατάληψης Ρόζα Νέρα στο λόφο Καστέλι
στα Χανιά (5/9/2020), με κατηγορίες για
“διατάραξη οικιακής ειρήνης”, “φθορά
μνημείου” και “παράνομη είσοδο στη χώ-
ρα” για τους μετανάστες συλληφθέντες.
Απέναντι σε αυτή την κίνηση, η Κατάληψη
Ρόζα Νέρα καλεί σε συγκέντρωση την
ημέρα της δίκης, 2 Φλεβάρη, 9πμ, στα Δι-
καστήρια Χανίων, κινητοποίηση την οποία
στηρίζουν οι ΕΛΜΕ Χανίων, Συνέλευση
Αυτοδιαχείρισης στον Λόφο Καστέλι, ΣΕΚ
Χανίων, Κοινωνικό Στέκι-Στέκι Μετανα-
στών, Έμφυλες Αταξίες, Μαθητική Αντι-
φασιστική Δράση (ΜΑΔ), Αυτοοργανωμέ-
νος Α.Σ. Ασπάλαθος, Αντιφασιστική Δρά-
ση Ρεθύμνου, και κοινωνικοί χώροι και
καλλιτεχνικές ομάδες από την Κρήτη και
πανελλαδικά.

“Δύο κόσμοι συγκρούονται από την μέ-
ρα που εκκενώθηκε βίαια η Κατάληψη Ρό-
ζα Νέρα...έως τη μέρα που νέοι κι εργαζό-
μενοι επανακατέλαβαν το λόφο Καστέλι,
μετά την αποχώρηση της αστυνομίας που
επί 9 μήνες προστάτευε τα συμφέροντα
της Belvedere”, αναφέρει σε ανακοίνωσή
του το ΣΕΚ Χανίων. “Από τη μία πλευρά
βρίσκεται η συντριπτική πλειοψηφία των
κατοίκων στα Χανιά που έχει εκφραστεί
διαδηλώvοντας μαζικά ενάντια στην προ-
σπάθεια της πρυτανείας του Πολυτεχνεί-
ου και του πρώην υπουργού Διγαλάκη να
ξεπουλήσουν το χώρο στους ξενοδόχους
της Belvedere. Οι νέοι και οι νέες, οι εργα-
ζόμενοι κι οι εργαζόμενες αυτής της πό-
λης διεκδικούν, και δεν θα σταματήσουν
να διεκδικούν, τη δημόσια χρήση των κτι-
ρίων αντί για το ξεπούλημά τους. 

Από την άλλη βρίσκεται η Σύγκλητος
του Πολυτεχνείου Κρήτης που, σε συνερ-
γασία με την κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας και τους ντόπιους εκπροσώπους
της, παρατείνει προκλητικά τη σύμβαση
με την εταιρία για την ενοικίαση των κτι-
ρίων στο λόφο Καστέλι και στέλνει σε δίκη
16 άτομα... Δεν θα κάνουμε πίσω! Οι ερ-
γαζόμενοι και η νεολαία, όπως στάθηκαν
εμπόδιο στα σχέδιά τους την προηγούμε-
νη φορά έτσι και τώρα δεν θα αφήσουν το
πλιάτσικο του δημόσιου πλούτου και του
δημόσιου χώρου να επικρατήσει. Η δίωξη
του εργατικού, αντιρατσιστικού κινήματος
με την δίκη των 16 θα πέσει στο κενό... Τα
εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι χώροι που
διαθέτουν αποτελούν δημόσιο αγαθό και
κανένας επίδοξος κερδοσκόπος δεν έχει
δικαίωμα να κάνει μπίζνες μ’ αυτά. 

Έχει έρθει η ώρα να γκρεμίσουμε την
κυβέρνηση της καταστροφής”, συμπλη-
ρώνει μεταξύ άλλων το ΣΕΚ Χανίων στο
κάλεσμα του για συμμετοχή στη συγκέν-
τρωση στα δικαστήρια. 

Δυναμική κινητοποίηση πραγματο-
ποίησαν οι χειροτέχνες έξω από τη

συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου
της Αθήνας στις 31/1 ενάντια στις ρυθ-
μίσεις του νόμου 4849/21 του υπουρ-
γού Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη και
του σχεδίου αφανισμού τους με την έγ-
κριση Κανονισμού Λειτουργίας Αγοράς
χειροτεχνών που προωθεί ο δήμαρχος
Αθηνών Κώστας Μπακογιάννης στην
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.                     

Εκπρόσωποι των χειροτεχνών πήραν
τον λόγο στη συνεδρίαση και έκφρα-
σαν τις αντιρρήσεις τους για την επιβο-
λή ταμειακών μηχανών, τον αποκλεισμό
με βάση τα όρια ηλικίας αλλά και τη με-
τακίνηση τους σε χώρο ακατάλληλο για
την εργασία τους.

“Πρόκειται για σχέδιο που εξοντώνει
ανθρώπους φτωχούς που πασχίζουν
για ένα μεροκάματο απαιτώντας να γί-
νουν ελεύθεροι επαγγελματίες, με
έναρξη επαγγέλματος, ταμειακές μηχα-
νές, ενω θεσπίζει μόρια για επιλογές
θέσεων που πετάνε έξω όσους έχουν
ηλικία άνω των 40 ετών! Κατά τα άλλα
χωροθετεί την Αγορά στην Ερμού, από
την Πλατεία Ασωμάτων έως την Πειραι-
ώς, σε σημείο όπου πότε δεν τοποθέτησε αυθόρμητα έστω και ένας χει-
ροτέχνης τον πάγκο του! Η Μενδώνη τους διώχνει από τα πέριξ της
Ακρόπολης όπου βρίσκουν τουρίστες που αγοράζουν τα προϊόντα τους
για να χαρίσει αυτόν τον χώρο περιπάτου στα αδηφάγα συμφέροντα
της τουριστικής βιομηχανίας”, αναφέρει από την πλευρά της η Ανταρ-
σία στις γειτονιές της Αθήνας.

Ο δημοτικός της σύμβουλος Πέτρος Κωνσταντίνου επέμεινε στην κα-
τάθεση ψηφίσματος το οποίο ανέφερε: «Το δημοτικό συμβούλιο της

Αθήνας καλεί τον υπουργό Ανάπτυξης
κ. Άδωνη Γεωργιάδη να προχωρήσει σε
τροποποίηση των σχετικών διατάξεων
του νόμου 4849/21 που αφορούν κριτή-
ρια αδειοδότησης και μοριοδότησης
θέσεων σε αγορές χειροτεχνών-καλλι-
τεχνών. Αναστέλλουμε την απόφαση
της ΕΠΖ της 24ης Ιανουαρίου για την
έγκριση του κανονισμού Λειτουργίας
Αγοράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών για
να δοθεί χρόνος για τον διάλογο με το
Υπουργείο Ανάπτυξης». 

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Β.Κορο-
μάντζος επέμεινε ότι η χωροθέτηση
στην Πλατεία Αγίων Ασωμάτων και Ερ-
μού προς την Πειραιώς είναι αδιαπραγ-
μάτευτη, δεν επιθυμεί να παγώσει η
απόφαση της ΕΠΖ, και ότι ο ίδιος θα
έρθει σε επικοινωνία με το Υπουργείο
Ανάπτυξης για βελτιώσεις.

Το δημοτικό συμβούλιο τελικά δεν
υιοθέτησε το σχέδιο ψηφίσματος αλλά
μετά από πρόταση του Δημάρχου Μπα-
κογιάννη αποφάσισε να παγώσει η από-
φαση της ΕΠΖ -την οποία αρχικά είχε
στηρίξει και η παράταξη Αθήνα Είσαι
Εσύ του Παύλου Γερουλάνου- και να
παραπεμφθεί για συζήτηση στην επό-

μενη συνεδρίαση. Τη πρόταση αυτή στήριξαν η Ανοιχτή Πόλη, η Λαϊκή
Συσπείρωση, η Αθήνα Είσαι Εσύ και η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην
Αθήνα.

Από την πλευρά της η Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας “επέμεινε”
όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της “στην ανάγκη να διακοπεί η διαβού-
λευση που έχει εξαγγείλει η ΕΠΖ διότι στηρίζεται στην αποδοχή του νό-
μου 4849/21 και στήριξε το δικό της ψήφισμα”.

Χειροτέχνες στον αγώνα

ΑΦΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΑΜΕ ΤΑ ΧΙΟΝΙΑ, 
ΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΜΕ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η χιονόπτωση που μέσα σε λίγες ώρες
μπλόκαρε τις οδικές αρτηρίες και τις γειτονιές
του λεκανοπεδίου Αττικής δεν ήταν μη αντιμε-
τωπίσιμη. Αυτό είναι πλέον σαφές. Η κρίσιμη
Δευτέρα 24/1 θα μπορούσε να έχει λειτουργή-
σει ως μια μέρα που οι δρόμοι κινούνται ενώ
εκχιονίζονται και βοηθούν τους ανθρώπους με
προβλήματα κίνησης και διέλευσης. Αντί αυ-
τού η τραγωδία μια μπλοκαρισμένης μητρόπο-
λης για 24 ώρες δημιούργησε την ανάγκη να
οριστούν οι επόμενες ημέρες ως γενικής αρ-
γίας. 

Έτσι έμειναν ανοιχτά μόνο σούπερ μάρκετ
και φαρμακεία, και αυτά για μια βάρδια.
Όμως, όπως και με το χιόνι, την αργία δε την
επέβλεψε κανείς. Επιχειρήσεις άνοιγαν κατά
το δοκούν με όποια ευφάνταστη δικαιολογία:
σουβλατζίδικα έγιναν από καταστήματα εστία-
σης σε “παροχής τροφίμων” καλώντας κόσμο
να τα τιμήσει, ρακάδικα με ή χωρίς υπαλλή-
λους περίμεναν τις παρέες τους κ.ο.κ. Για να

είμαστε ακριβείς όποιος δε συμμορφώθηκε με
την “αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων δη-
μόσιου και ιδιωτικού τομέα”(όπως ανακηρύχ-
θηκε) δεν είχε κανένα πρόβλημα να βάλει ερ-
γαζόμενους να δουλέψουν και πελάτες να
τους αναζητούν. Κάτω από την πίεση των γε-
γονότων και των αντιδράσεων, την Τρίτη 25/1
δε λειτούργησαν παρά μόνο ελάχιστες επιχει-
ρήσεις πλην των προβλεπόμενων. 

Η άμεση ανανέωση της αργίας για την Τε-
τάρτη όμως άφηνε παράθυρο λειτουργίας για
τις επιχειρήσεις “που γενικά δουλεύουν και τις
αργίες”. Έτσι η “γενική αργία” για το καλό
μας, έγινε πιο ανοιχτή οικονομικά και από
απλή Κυριακή με εστιατόρια και καφέ ανοιχτά
μαζί με σούπερ μάρκετ. Χαρακτηριστικό είναι
ότι καταστήματα που μια βδομάδα πριν στα-
ματούσαν να προσφέρουν Κόκα Κόλα σαν έν-
δειξη αντισεξιστικής αλληλεγύης στα θύματα
των Λεβέντηδων, δούλεψαν κανονικά και τις
δυο ημέρες με γυναίκες συναδέλφισσες στα
πόστα τους μιας και “έμεναν κοντά στην επι-
χείρηση”! Σα να μην έφτανε αυτό, πολλές επι-
χειρήσεις εστίασης δεν αρκούνται με το ότι
για 2 ημέρες αργίας (που έγιναν πρακτικά μια)

οι ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού και ερ-
γοδοσίας θα καλυφθούν από το κράτος, αλλά
ενημερώνουν υπαλλήλους τους για το πότε θα
κάνουν το μεροκάματο που δεν έκαναν την
Τρίτη. Σε αυτό το ευτελές επίπεδο μάλλον θε-
ωρούν ότι βρίσκεται η δουλειά μας που αν πα-
ραλύσουν όλα εμείς έχουμε κάποιου τύπου οι-
κειοθελή άδεια να παίξουμε με τα χιόνια.

Τουλάχιστον 83 καταγγελίες έγιναν μόνο
στο ΣΕΠΕ (αντίστοιχες σε ΙΚΑ ή στο ΚΕΠΕΑ
της ΓΣΕΕ), ενώ τα συνδικάτα μας έχουν λάβει
γνώση των παρανομιών σε βάρος μας. Ο χιο-
νιάς ανέδειξε ποιος καθαρίζει τα χιόνια και
ποιος προστατεύει από το κρύο: η ενωμένη
εργατική τάξη και η δουλειά της. Χιλιάδες
έπρεπε να εκχιονίσουν μέρος του χώρου ερ-
γασίας τους για να σερβίρουν ή να μπουν στη
δουλειά τους. Ώρα να καθαρίσουμε και την
κυβέρνηση που έχει ξεμείνει σα τους βρώμι-
κους πάγους στις άκρες των δρόμων που κα-
θαρίστηκαν με καθυστέρηση πολλών ημερών.

Βασίλης Μυρσινιάς, 
μπουφετζής, αντικαπιταλιστικό δίκτυο 

στον επισιτισμό-τουρισμό «Καμαριέρα»

31/1, Συγκέντρωση των χειροτεχνών έξω από τη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Αθήνας. Φωτό: Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας



Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια καταστρο-
φική κυβέρνηση. Σε όλα τα μέτωπα οι πολι-
τικές της κοστίζουν ανθρώπινες ζωές. Συγ-
χρόνως αντιμετωπίζει όλο και μεγαλύτερα
πολιτικά προβλήματα και αντιστάσεις. Ποια
είναι η δική σου εκτίμηση για την επόμενη
περίοδο; 

Η λαϊκή διαμαρτυρία, η οργή και η εργατική
αντίσταση στη βάρβαρη κυβερνητική πολιτική,
στην εγκληματική διαχείριση της πανδημίας,
στην καταστροφική αφασία στον χιονιά, στην
επελαύνουσα ακρίβεια και το καθεστώς κοινο-
βουλευτικού ολοκληρωτισμού φουντώνει μέρα
με τη μέρα.

Το αίτημα να φύγει ο Μητσοτάκης, να πέσει
η κυβέρνηση της ΝΔ αποκτά δυναμική στους
εργαζόμενους και τη νεολαία. Το ζητούμενο
είναι να πέσει «από τα κάτω και από τα αριστε-
ρά». Με τον πολιτικό αγώνα του εργατικού κι-
νήματος σε ρήξη με τον αστικοποιημένο συν-
δικαλισμό. Με πολιτικούς στόχους που θα
συγκρούονται με την ουσία της αποτυχίας και
της αθλιότητας της πολιτικής Μητσοτάκη, που
είναι η πολιτική του κεφαλαίου και της ΕΕ, των
αντεργατικών αντιδραστικών αναδιαρθρώσε-
ων του καπιταλισμού στην σημερινή του φάση.

Το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα πάλης, το
ανατρεπτικό μαζικό κίνημα και μια ανεξάρτητη
αντικαπιταλιστική αριστερά προκύπτουν ως
ανάγκη και απάντηση από τη σκληρή πραγμα-
τικότητα. Οι χιλιάδες νεκροί της πανδημίας
έχουν «πίσω τους» την κανιβαλική απαξίωση
του ΕΣΥ, την ολόπλευρη ενίσχυση των κλινι-
καρχών, την πεισματική τους άρνηση να πά-
ρουν μέτρα στους χώρους δουλειάς, στα
ΜΜΜ ή στα σχολεία, την κυριαρχία του κριτη-
ρίου της οικονομίας απέναντι στην λαϊκή
υγεία. 

Η ακρίβεια έχει σαν «υπόβαθρο» την ιδιωτι-
κοποίηση της ενέργειας, το τρελοκομείο των
χρηματιστηρίων ενέργειας και ρύπων, την
ασυδοσία στη διαμόρφωση των τιμών και όχι
την «πράσινη μετάβαση» όπως λένε. 

Τέλος οι καταστροφικές επιπτώσεις των
«φυσικών φαινομένων» οφείλονται στο «ξεχαρ-
βάλωμα» των δημόσιων υπηρεσιών στο όνομα
του «επιτελικού κράτους», που σημαίνει πιο
αντιδραστικό κράτος για τις επιχειρήσεις και
την καταστολή, αλλά ανύπαρκτο για τις λαϊκές
ανάγκες. Προκύπτει και ως ανάγκη, από την
απειλή μιας νέας αντιλαϊκής επιδρομής. Τα
συμπεράσματα που προκύπτουν απ’ τα παρα-
πάνω είναι δύο.

Πρώτον, βαθύτερη πολιτική σύγκρουση με
την κυβέρνηση και συνολικά με το αστικό πολι-
τικό σύστημα και την όποια κυβερνητική εναλ-
λαγή. Αντικειμενικά η άρχουσα τάξη θα αναζη-
τήσει μια πιο σταθερή κυβέρνηση για να εφαρ-
μόσει την επόμενη φάση της «σταθεροποί-
ησης», με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβα-
νομένων των εκλογών μέσα στο 2022. Δεύτε-
ρον, η καταστροφική αποτυχία της πολιτικής
της ΝΔ είναι αποτέλεσμα της δομικής κρίσης
του καπιταλισμού και επομένως η διέξοδος
απ' αυτή, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να
περιοριστεί στο να αλλάξει ο «διαχειριστής».
Απαιτεί μια βαθύτερη αναμέτρηση με την κυ-
βέρνηση της ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ που
συναινούν, τις δυνάμεις του κεφαλαίου και της
ΕΕ, στη βάση ενός αντικαπιταλιστικού προ-
γράμματος. 

Η κοινοβουλευτική Αριστερά δείχνει πως
δεν είναι διατεθειμένη να κλιμακώσει με
απεργιακές κινητοποιήσεις. Πόσο μακριά
μπορούμε όμως να πάμε με απογευματινά
συλλαλητήρια και προτάσεις μομφής;

Η επιτάχυνση των πολιτικών εξελίξεων ση-
μαίνει αντίστοιχα και επιτάχυνση των εξελίξε-
ων τόσο στο αστικό πολιτικό σύστημα, όσο και
στην Αριστερά. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ αφού συναινεί για χρόνια στην πο-
λιτική της ΝΔ κάνοντας επίδειξη «υπευθυνότη-
τας» κάνει τώρα πρόταση μομφής. Όμως το
σήκωμα των αντιπολιτευτικών τόνων δεν μπο-
ρεί να κρύψει ούτε την συναίνεσή του στην
προσπάθεια της ΝΔ να διαλύσει το κίνημα με
σκληρά αυταρχικά μέτρα, ιδίως στην πρώτη
φάση της καραντίνας, ούτε τις προτάσεις για
«συναινετικό» υπουργό Υγείας, ούτε την υπερ-
ψήφιση των μισών Νόμων της ΝΔ, ούτε την
συναίνεσή στους εξοπλισμούς και την υποτα-
γή στις ΗΠΑ, ούτε την πλάτη που βάζει στο
πέρασμα των αντιλαϊκών επιλογών της ΝΔ στο
κίνημα, με την άρνησή του για αγώνες ανατρο-
πής. 

Το ΚΙΝΑΛ στηριγμένο πάνω στην υιοθεσία
του από κέντρα του συστήματος  επιχειρεί να
εμφανιστεί σαν μπαλαντέρ στην δημιουργία
των αντιλαϊκών κυβερνήσεων. Ο χώρος της
ακροδεξιάς επιχειρεί να ανασυγκροτηθεί επεν-
δύοτας στον εθνικισμό, τον ρατσισμό και τον
«αντιεμβολιαστικό» ανορθολογισμό. Απαιτείται
διαρκές μέτωπο.

Το ΜέΡΑ25 με την «υπεύθυνη απειθαρχία
του» επιχειρεί να διαμορφώσει μια «άλλη πρό-
ταση» εντός των τειχών της κυρίαρχης πολιτι-
κής, του κεφαλαίου και της ΕΕ. Η κριτική προ-
σέγγιση της ευρωζώνης, γίνεται από την σκο-
πιά της αναγκαίας «ευελιξίας» στην οικονομική
διαχείριση των υποθέσεων του κεφαλαίου, και
συνοδεύεται από προτάσεις που οδηγούν
στην δημοσιονομική ένωση της Ευρώπης.

Το ΚΚΕ, αν και παίρνει μέρος σε αγώνες, και
ενισχύει το κίνημα σε κλάδους και επιχειρή-
σεις, αρνείται να συνεισφέρει σε αγώνες που
θέτουν ευρύτερο πολιτικό θέμα ρηγμάτων και
ανατροπής της κυβερνητικής πολιτικής (πχ
στάση του στην εκπαίδευση). Ούτε θέτει ζήτη-
μα πανεργατικής απεργίας, χωρίς την ΓΣΕΕ.
Το «κάλεσμα συμπόρευσης», αν και περιέχει
τοποθετήσεις ενάντια στην διαχείριση του κα-
πιταλισμού, αρνείται ρητά τους άμεσους πολι-
τικούς στόχους ρήξης με την κυρίαρχη πολιτι-
κή.

Τέλος για να γίνουν αγώνες σημαίνει πως τα

σωματεία γίνονται όργανα στα χέρια των ερ-
γατών. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να ξεχά-
σουμε την ΓΣΕΕ σαν οργανωτή των αγώνων.
Είναι οργανικό τμήμα του αντίπαλου. Χρειάζε-
ται να δουλέψουμε για σωματεία και εργατικές
συλλογικότητες, πραγματικά όργανα μάχης,
για την συνολική ταξική ανασυγκρότηση του
εργατικού κινήματος. Εκεί είναι το θέμα κυ-
ρίως. Όχι η μορφή δράσης. Σίγουρα η απερ-
γιακή μορφή και ιδιαίτερα όταν κλιμακώνεται
έως την γενική απεργία είναι η ανώτερη μορ-
φή δράσης. Όμως το θέμα δεν είναι να την
επικαλούμαστε, αλλά να δημιουργούμε πολιτι-
κές και κινηματικές προϋποθέσεις για να την
υλοποιούμε. 

Ποιος είναι ο ρόλος που μπορεί να παίξει η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ -που προχωρά προς τη Συνδιά-
σκεψή της την άνοιξη- μέσα σε αυτή την πε-
ρίοδο?

Η αντικαπιταλιστική αριστερά γενικά και η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ ειδικότερα, μπορεί να γίνει καθορι-
στική δύναμη για την εργατική λαϊκή αντεπίθε-
ση και την ανατροπή. Απαραίτητη προϋπόθε-
ση η προγραμματική ανασυγκρότηση της, η
υπέρβαση των πολιτικών ανεπαρκειών στο ερ-
γατικό κίνημα, η ανεξαρτησία από την αστική
πολιτική και τον ρεφορμισμό και στη βάση αυ-
τή η ενότητά της με στόχο τον αναγκαίο πόλο-
μέτωπο που έχει ανάγκη η εργατική τάξη. Από
τη σκοπιά αυτή η κριτική αποτίμηση της κατά-
στασης μας και η διαμόρφωση νέας προοπτι-
κής και πορείας.

Τα προηγούμενα χρόνια έδωσε μάχη με
πρωτοπόρο τρόπο σε δύσκολες συνθήκες, να
σπάσουν τα αντιδραστικά λοκ-ντάουν, να ανα-
πτυχθεί το κίνημα και το πλήρωσε με εκατον-
τάδες συλλήψεις, δίκες, πρόστιμα. Πήρε σω-
στές θέσεις σε κρίσιμα ζητήματα, έδωσε μά-
χες στο εργατικό, αντιφασιστικό, αντιρατσιστι-
κό, νεολαιίστικο κίνημα. Παράλληλα είναι γνω-
στό πως η ΑΝΤΑΡΣΥΑ αντιμετωπίζει προβλή-
ματα. Οι ΤΕ έχουν να λειτουργήσουν καιρό,
τμήμα των οργανωμένων της δυνάμεων δορυ-
φοροποιείται γύρω από άλλους πολιτικούς χώ-

ρους, ενώ διαφορετικές πρακτικές υπάρχουν
ακόμα και σε εκλογικά κατεβάσματα σε χώ-
ρους.

Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες, οι αιτίες
είναι κατά βάση υποκειμενικές. Έχουν τη βάση
τους στην αδυναμία να αντιστοιχηθεί πολιτικά
και προγραμματικά η αντικαπιταλιστική-επανα-
στατική αριστερά στις συνθήκες της πολύ-
πλευρης καπιταλιστικής κρίσης, να ανασυγ-
κροτήσει όλες τις μορφές της ύπαρξής της.
Αυτή είναι η αναγκαιότητα της περιόδου.

Για αυτό σήμερα απαιτείται μια μεγάλη πολι-
τική πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση, την
ενότητα και την ανεξαρτησία της αντικαπιταλι-
στικής αριστεράς, απορρίπτοντας λογικές αν-
τιδεξιών ή άλλων «δημοκρατικών μετώπων».
Την πρωτοβουλία αυτή οφείλει να αναλάβει η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, με βάση και την σχετική απόφαση
του ΠΣΟ του Οκτώβρη, σαν κεντρικό στοιχείο
της πορείας για την Συνδιάσκεψή της.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρέπει να απευθυνθεί στο δυ-
ναμικό που βρίσκεται ή έχει περάσει από τις
γραμμές της, στους χιλιάδες αγωνιστές και
δυνάμεις που πάλεψε μαζί τους τα προηγού-
μενα χρόνια ώστε να διαμορφωθεί εκείνη η
διαδικασία που θα οδηγήσει σε μια ανώτερη
συγκρότηση, από άποψη πολιτικο-προγραμμα-
τικής επάρκειας, μαζικότητας, ταξικής αναφο-
ράς, δημοκρατικής συγκρότησης και συνεκτι-
κότητας

Οι άξονες αυτοί μπορεί να είναι η υπεράσπι-
ση και διεύρυνση των δημόσιων αγαθών, με
μαζικές εθνικοποιήσεις ενάντια στο κεφάλαιο
και την ιδιοκτησία του, η διαγραφή του χρέ-
ους, η ρήξη με το καθεστώς της επιτροπείας
και η έξοδος από την ΕΕ, η πάλη ενάντια
στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και
τους ανταγωνισμούς των αστικών τάξεων, ειδι-
κά του ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού, την
έξοδο από το ΝΑΤΟ, η πάλη για την υπεράσπι-
ση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθε-
ριών, ενάντια σε κάθε είδους διακρίσεις, η πά-
λη για την προστασία της φύσης ενάντια στις
πολιτικές της εμπορευματοποίησης και της
πράσινης μετάβασης. 

Οι άξονες αυτοί μπορούν να υλοποιηθούν
με τον πολιτικό αγώνα των εργαζόμενων από
ένα ταξικά ανασυγκροτημένο εργατικό και λαι-
κό κίνημα, την ενίσχυση του αντικαπιταλιστι-
κού μετώπου, την κοινή δράση όλων των μα-
χόμενων δυνάμεων. Αυτή η πορεία είναι που
μπορεί να βαθύνει την κρίση του συστήματος,
να οδηγήσει σε ανατροπή της κυρίαρχης πολι-
τικής, στο άνοιγμα του δρόμου για τις επανα-
στατικές αλλαγές, για την εργατική εξουσία.
Δεν μπορούν να υλοποιηθούν από «αριστερές
κυβερνήσεις» διαχείρισης του καπιταλισμού,
χωρίς ρήξη με το κράτος και τους ιμπεριαλι-
στικούς θεσμούς. 

Η ανασυγκρότηση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η
πρωτοβουλία της για την ανασυγκρότηση της
αντικαπιταλιστικής αριστεράς, τα βήματα
προς το αντικαπιταλιστικό μέτωπο-πόλο είναι
το ένα προϋπόθεση του άλλου. Δεν έχουν σχέ-
ση χρονικής αλληλουχίας. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπο-
ρεί να ανασυγκροτηθεί, να συσπειρώσει το
πλούσιο δυναμικό της, μέσα από μια μεγάλη
πολιτική πρωτοβουλία συσπείρωσης δυνάμε-
ων, αλλαγής του συσχετισμού, νέας πορείας.
Ο μαχόμενος κόσμος χρειάζεται μια ελπίδα κι
ένα δρόμο. Και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ υποχρεούται να
τον δώσει.

Νο 1507, 2 Φλεβάρη 2022
εργατικη αλληλεγγυη σελ.15H Αριστερά

Να δώσουμε ελπίδα 
στον μαχόμενο κόσμο

Ο Νίκος Κρασάκης από το ΝΑΡ
και την ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

μίλησε 
στην Εργατική Αλληλεγγύη 
για την αντικαπιταλιστική

αριστερά



Tον

Τον σοσιαλισμό, μέσα από την 
ανεξάρτητη δράση της εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις. Πρέπει
να ανατραπεί με την εργατική δράση. Δεν υπάρ-
χει κοινοβουλευτικός δρόμος προς μια τέτοια
αλλαγή. Το κοινοβούλιο, ο στρατός, η αστυνο-
μία, η δικαιοσύνη, όλο το αστικό κράτος λειτουρ-
γεί για να προστατεύσει τα συμφέροντα της άρ-
χουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέσα
στον καπιταλισμό. Μια νέα κοινωνία απαλλαγμέ-
νη από την εκμετάλλευση, ο σοσιαλισμός, μπο-
ρεί να δημιουργηθεί μόνο όταν οι εργάτες πά-
ρουν συλλογικά στα χέρια τους τον έλεγχο όλου

του κοινωνικού πλούτου και προγραμματίσουν
την παραγωγή και την διανομή σύμφωνα με τις
ανθρώπινες ανάγκες.

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν οι μεγάλες
πολυεθνικές. Μόνο εάν παλέψουμε όλοι μαζί σε
παγκόσμιο επίπεδο, μπορούμε να σταματήσουμε
τους πλούσιους και δυνατούς που κυριαρχούν πά-
νω στον πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό μπορεί να πετύχει μό-
νο εάν είναι παγκόσμια. 
Αυτό δείχνει και η εμπειρία της Ρωσίας όπου ακό-
μα και μια νικηφόρα αλλά απομονωμένη επανά-
σταση όπως ο Οκτώβρης του ’17 ηττήθηκε κάτω
από την πίεση της παγκόσμιας αγοράς. Αυτό
άνοιξε τον δρόμο για την επικράτηση του Στάλιν

και την μετατροπή της Ρωσίας σε κρατικό καπιτα-
λισμό. Του ίδιου τύπου καθεστώτα δημιουργήθη-
καν αργότερα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κί-
να.

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια
που έχει στόχο την διαίρεση της εργατικής τάξης.
Είμαστε αντίθετοι σε μια Ελλάδα – φρούριο, κομ-
μάτι μιας Ε.Ε – φρούριο, που καταδικάζει πρό-
σφυγες και μετανάστες να πεθαίνουν στα σύνορά
της και να αντιμετωπίζουν ρατσιστικές διακρίσεις
αν καταφέρουν να τα περάσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των ανθρώπων,
ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και φύλο καθώς και
όλους τους καταπιεσμένους να οργανώνουν την
αντίστασή τους. Υποστηρίζουμε όλα τα αυθεντικά
εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική, πολιτι-

κή και οικονομική ισότητα των γυναικών και για το
τέλος όλων των διακρίσεων ενάντια στους ομοφυ-
λόφιλους, γυναίκες και άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που κατα-
στρέφει τον πλανήτη μέσα από το κυνήγι του κέρ-
δους και τους ανταγωνισμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί είναι
οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν τον πλούτο, τα ΜΜΕ,
τα δικαστήρια και τον στρατό. Για να συγκρουστεί
μ’ αυτή την δύναμη, η εργατική τάξη χρειάζεται
να είναι κι αυτή οργανωμένη. Το Σοσιαλιστικό Ερ-
γατικό Κόμμα, έχει σαν στόχο να φέρει τους ακτι-
βιστές του κινήματος μαζί με την εργατική τάξη.
Το επαναστατικό κόμμα είναι αναγκαίο για να δυ-
ναμώσει το κίνημα, να οργανώσει τον κόσμο μέσα
σ’ αυτό και να βοηθήσει να αναπτυχθούν εκείνες
οι ιδέες και εκείνες οι στρατηγικές που θα μπορέ-
σουν ν’ ανατρέψουν συνολικά τον καπιταλισμό. 

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/2 
καφέ Αυλή των Πετραλώνων 6.30μμ
100 χρόνια από τη Μικρασιατική Εκστρα-
τεία του 1922
Ομιλητής: Γιώργος Φαράντος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/2 
καφέ Αυλή των Πετραλώνων 6.30μμ
Πανδημία και ψυχική υγεία
Ομιλήτρια: Μαρία Φωτεινού

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/2 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
COP26 – Δεν καλύπτεται το χάσμα με απά-
τες
Ομιλητής: Νίκος Σμπαρούνης

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/2 
καφέ Ιsak, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ
Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/2 Family cafe 7.30μμ
Η πάλη για την απελευθέρωση των Τσιγγά-
νων
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Πανίδου

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/2, καφέ Blue Bear 7.30μμ 
COP26 – Δεν καλύπτεται το χάσμα με απά-
τες
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 3/2 καφέ Περιμπανού 7.30μμ
Η πάλη για την απελευθέρωση των Τσιγγάνων
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΘΗΣΕΙΟ-ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 3/2 
καφέ Περιβολάκι, πλ. Ηούς 7μμ
Μαρξισμός και καταπίεση των γυναικών
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη
• ΠΕΜΠΤΗ 10/2 
καφέ Περιβολάκι, πλ. Ηούς 7μμ
Πανδημία και ψυχική υγεία
Ομιλήτρια: Μαρία Μπολοβίνα
• ΠΕΜΠΤΗ 17/2 
καφέ Περιβολάκι, πλ. Ηούς 7μμ
COP26 – Δεν καλύπτεται το χάσμα με απά-
τες
Ομιλητής: Κύρος Κεϊχόπουλος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 3/2, γρ. δημοτικού σχήματος, 
Θησέως 156, 4ος ορ.  7μμ 
Μαρξισμός και καταπίεση των γυναικών
Ομιλήτρια: Νάντια Στρουγγάρη

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΚΟΥΚΑΚΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 3/2 
καφέ Pastore, μετρό Νέου Κόσμου 8μμ
COP26 – Δεν καλύπτεται το χάσμα με απά-
τες
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη
• ΠΕΜΠΤΗ 10/2 
καφέ Pastore, μετρό Νέου Κόσμου 8μμ
Μαρξισμός και καταπίεση των γυναικών
Ομιλήτρια: Μαριάννα Θεοδωράκη

• ΠΕΜΠΤΗ 17/2 
καφέ Pastore, μετρό Νέου Κόσμου 8μμ
100 χρόνια από τη Μικρασιατική Εκστρα-
τεία του 1922
Ομιλητής: Θωμάς Κατσαρός

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 3/2 καφέ Ενωδία  7.30μμ
Πανδημία και ψυχική υγεία
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 3/2 καφέ Σαόρσα, Πλ. Αυδή 8μμ
30 χρόνια από τη διάλυση της ΕΣΣΔ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσόλης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/2,  καφέ ΔΕΚΑ4 7μμ
Πανδημία και ψυχική υγεία
Ομιλήτρια: Μαρίζα Ψαλτάκου

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/2 καφέ Πλ. Σμύρνης 6, 7.30μμ
Πανδημία και ψυχική υγεία
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/2 Δ’ ΦΕΠΑ 7μμ 
Μαρξισμός και καταπίεση των γυναικών
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/2 καφέ πλ. Σουρμένων 7μμ 
COP26 – Δεν καλύπτεται το χάσμα με απά-
τες
Ομιλητής: Ιάσονας Παπαδάτος

ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 3/2 Α’ ΦΕΠΑ 7μμ  Η επαναστα-
τική εφημερίδα
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/2, 6.30μμ Skype
100 χρόνια από τη Μικρασιατική Εκστρα-
τεία του 1922
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ- ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/2 
δημαρχείο Αγ.Παρασκευής 7μμ
Τι κατάρρευσε πριν 30 χρόνια στη Ρωσία;
Ομιλητής: Θοδωρής  Λυκογιαννάκης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/2 καφέ Σταθμός 8μμ
1922 - Η τραγωδία του μεγαλοϊδεατισμού
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/2 Πλ. Ηρώων 7.30μμ
2012 - Το κίνημα που γκρέμισε ΝΔ-ΠΑΣΟΚ
μαζί
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 3/2 
πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 8μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μεταρρύθμιση ή
επανάσταση
Ομιλήτρια: Σοφία Μπενζελούν

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/2, 
πολυχώρος Μάνος Λοΐζος 7μμ
Πανδημία και ψυχική υγεία
Ομιλήτρια: Παρή Κουτσουδάκη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/2 δημαρχείο 7μμ
Η απελευθέρωση των Τσιγγάνων
Ομιλητής: Γιώργος Ζέρβας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/2 δημαρχείο 7μμ
Πανδημία και ψυχική υγεία
Ομιλητής: Σπύρος Παντελιός

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 3/2 δημαρχείο 7μμ
Πανδημία και ψυχική υγεία
Ομιλήτρια: Μίνα Πατρινού

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/2 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Πανδημία και ψυχική υγεία
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/2 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
30 χρόνια από τη διάλυση της ΕΣΣΔ –
Ποιος δεν διδάχθηκε τίποτα;
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/2 φούρνος Leo Kon, 
πλ. Αγ. Ανάργυρων 7.30μμ
Ποιος μπορεί να τελειώσει ένα αποτυχη-
μένο σύστημα
Ομιλήτρια: Ελπίδα Ζαραδούκα

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/2 καφέ Ακρόλιθος 7.30μμ  
διαδικτυακά (cf fb ΣΕΚ Πετρούπολης)
100 χρόνια από τη Μικρασιατική Εκστρα-
τεία του 1922
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 3/2 
καφέ Μέρες Ραδιοφώνου 8μμ
100 χρόνια από τη Μικρασιατική Εκστρα-
τεία του 1922
Ομιλήτρια: Μαρία Αμπελιώτη

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/2 ΚΑΠΗ Παλιάς Πόλης 7.30μμ
Ποιος μπορεί να τελειώσει ένα αποτυχη-
μένο σύστημα
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 3/2 ΚΑΠΗ Παλιάς Πόλης 7.30μμ
Η απελευθέρωση των Τσιγγάνων
Ομιλητής: Νίκος Κουράκης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 3/2  Πυρσινέλλα 1, 4ος όρ., 7μμ 
100 χρόνια από τη Μικρασιατική Εκστρα-
τεία του 1922
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 3/2 Θόλος 8μμ
30 χρόνια από τη διάλυση της ΕΣΣΔ –

Ποιος δεν διδάχθηκε τίποτα;
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης

ΠΑΤΡΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/2 καφέ Aberto,
Ρήγα Φερραίου 48-50, πλ. Όλγας 6.30μμ
Ποιος μπορεί να τελειώσει ένα αποτυχη-
μένο σύστημα;
Ομιλητής: Θάνος Παυλόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/2 καφέ Aberto, 
Ρήγα Φερραίου 48-50, πλ. Όλγας 6.30μμ
Διαρκή επανάσταση και πολιτική των στα-
δίων
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/2 καφέ Aberto, 
Ρήγα Φερραίου 48-50, πλ. Όλγας 6.30μμ
1922 - Η τραγωδία του μεγαλοϊδεατισμού
Ομιλητής: Δημήτρης Μπελιάς

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 3/2 καφέ Mixtape 7.30μμ
30 χρόνια από τη διάλυση της ΕΣΣΔ
Ομιλήτρια: Τόνια Αντωνίου

ΞΑΝΘΗ
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/2 Σιδεράδικο 8μμ, 
messenger ΣΕΚ Ξάνθη
Ποιος μπορεί να τελειώσει ένα αποτυχη-
μένο σύστημα;
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/2 Σιδεράδικο 8μμ, 
messenger ΣΕΚ Ξάνθη
Μαρξισμός και καταπίεση των γυναικών
Ομιλήτρια: Μαρία Μουσοπούλου

Θεσσαλονίκη

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/2 καφέ Ποέτα 8μμ
Το εμβόλιο χρειάζεται εργατικό έλεγχο
Ομιλητής: Χρήστος Μάντζαρης
• ΠΕΜΠΤΗ 9/2 καφέ Ποέτα 8μμ
Μαρξισμός και καταπίεση των γυναικών
Ομιλήτρια: Κατερίνα Τσαλταμπάση

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/2 7.30μμ 
διαδικτυακά πληρ. Messenger ΣΕΚ Τούμπα 
Μαρξισμός και καταπίεση των γυναικών
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 3/2, καφέ Κονάκι 7.30μμ
Η πάλη για την απελευθέρωση των Τσιγγά-
νων
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Σιαφάκα

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
• ΠΕΜΠΤΗ 3/2 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Πανδημία και ψυχική υγεία
Ομιλήτρια: Χριστίνα Σαρβανάκη
• ΠΕΜΠΤΗ 10/2 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Μαρξισμός και καταπίεση των γυναικών
Ομιλήτρια: Εύη Ευσταθοπούλου
• ΠΕΜΠΤΗ 17/2 καφέ Πέτρος 7.30μμ
30 χρόνια από τη διάλυση της ΕΣΣΔ –
Ποιος δεν διδάχθηκε τίποτα;
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 3/2 καφέ Διώροφον 7μμ
Μαρξισμός και καταπίεση των γυναικών
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου
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ΤEΤΑΡΤΗ 1/2
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/2
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία Δούρου 6μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5/2
ΚΥΨΕΛΗ 
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 12μ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΠΑΤΗΣΙΑ Πλ. Αμερικής 12μ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 12μ
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ HΣΑΠ 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Ματζαγριωτάκη και Θησέως 11.30πμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό Φιξ 12.30μμ
Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΗΣΑΠ Σκλαβενίτης 12μ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πλ. Αυδή 12μ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ  Πλατεία ΑΒ 11πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 12μ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν  11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 12.30μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Δημοτική Αγορά 12μ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Μουσείο ΕΑΜ Πεζόδρομος 12μ
ΙΛΙΟΝ Βιολογική Λαϊκή 
Πάρκο Τρίτση 12μ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λαϊκή 12μ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 12μ
Ν. ΙΩΝΙΑ  Λεωφ. Ηρακλείου 
Οργανισμός Νεότητας  12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Πλατεία Εβερεστ 12μ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλ. Ελευθερίας 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος με Καραΐσκου 12μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ Αγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Μαρτίου με Παπαναστασίου 11πμ
ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου με Γούναρη 11πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ
ΠΑΤΡΑ Πλ Γεωργίου 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11πμ
ΚΑΒΑΛΑ Κεντρική Πλατεία 12μ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 1.30μμ
ΒΟΛΟΣ
Πλατεία Αγ. Νικολάου 11.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 12μ

ΚΥΡΙΑΚΗ 6/2
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Αγαλμα Φύσσα 6μμ

Εξορμήσεις

Πα λεύ ου με για



Πριν από 50 χρόνια, στις 30 Γενάρη του
1972, δεκατρείς άοπλοι πολίτες έπε-
φταν νεκροί στο Ντέρι της Βόρειας Ιρ-

λανδίας από τα πυρά Βρετανών αλεξιπτωτι-
στών. Η “Ματωμένη Κυριακή”, όπως θα έμενε
γνωστή, αποτελεί -ένα ακόμα- μνημείο κτηνω-
δίας της αποικιοκρατικής ιστορίας του Βρετα-
νικού κράτους στην Ιρλανδία.

Πέντε μήνες νωρίτερα, η βρετανική κυβέρ-
νηση είχε ξεκινήσει μια επιχείρηση συλλήψεων
και φυλακίσεων επ' αόριστον χωρίς δίκες.
Εκατοντάδες βορειοϊρλανδοί καθολικοί συνε-
λήφθησαν, φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν. Η
κίνηση αυτή ξεσήκωσε ακόμα περισσότερο
τους Καθολικούς της Β. Ιρλανδίας που ήδη
από τα τέλη της δεκαετίας του '60 πάλευαν
μέσα από το Κίνημα για τα Πολιτικά Δικαιώμα-
τα, ενάντια σε ένα σύστημα όπου η πρόσβαση
σε θέσεις εργασίας, στέγαση και στο δικαίωμα
ισότιμης ψήφου εξαρτιόταν από το αν ήσουν
καθολικός ή προτεστάντης, με τους πρώτους
να αποτελούν πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

Ακόμα και οι γραμμές στον χάρτη που όρι-
ζαν τα εκλογικά τμήματα, είχαν χαραχτεί με
τέτοιο τρόπο ώστε οι Ενωτικοί (Προτεστάντες)
να εξασφαλίζουν την πλειοψηφία σε περιοχές
όπου οι Καθολικοί αποτελούσαν την πλειονό-
τητα του πληθυσμού. Στις 5 Οκτωβρίου του
1968 μια διαμαρτυρία έμελλε να πυροδοτήσει
μια από τις μεγαλύτερες εξεγέρσεις κατά του
βρετανικού κράτους όταν περίπου 600 διαδη-
λωτές στο Γουότερσαϊντ του Ντέρι βγήκαν
στους δρόμους για την ενότητα των εργατών
ανεξάρτητα από το θρήσκευμά τους με πικέ-
τες που έγραφαν "Τάξη και όχι θρήσκευμα"
προκαλώντας την οργή της ντόπιας ελίτ και
της κυβέρνησης των Τόρηδων.

Αναταραχές
Η τελευταία αποφάσισε να συντρίψει αυτό

το κίνημα και από τον Αύγουστο του 1969 είχε
στείλει στρατεύματα να ενισχύσουν την επαν-
δρωμένη από δεξιούς Προτεστάντες αστυνο-
μία του Μπέλφαστ που δεν μπορούσε πλέον
να σταματήσει μόνη τις αναταραχές στο Ντέρι
και σε άλλες περιοχές. Η πορεία της 30 Γενά-
ρη του '72 ξεκίνησε από τα προάστια του
Κρίγκαν, θα διέσχιζε την εργατογειτονιά του
Μπόγκσαϊντ και θα έφτανε στην κεντρική πλα-
τεία του Ντέρι, αλλά οι αλεξιπτωτιστές του τα-
ξίαρχου ΜακΛίλαν άνοιξαν πυρ τραυματίζον-
τας 26 διαδηλωτές, σκοτώντας τους 13, πέντε
εκ των οποίων ήταν ανήλικοι.

Το μακελειό της Ματωμένης Κυριακής, έβα-
λε τέλος στο Κίνημα για τα Πολιτικά Δικαιώμα-
τα, ωθώντας εκατοντάδες νέους και νέες να
ενταχθούν στον Προσωρινό Ιρλανδικό Δημο-
κρατικό Στρατό (ΙΡΑ) καθώς δεν υπήρχε καμία
πολιτική δύναμη με προσανατολισμό στο ερ-
γατικό κίνημα και τις μαζικές κινητοποιήσεις
που να παλεύει παράλληλα για την ανεξαρτη-
τοποίηση από τη Μ. Βρετανία και για τα δι-

καιώματα και τις ανάγκες του απλού κόσμου.
Ο Προσωρινός ΙΡΑ θα ακολουθούσε μια στρα-
τηγική βομβιστικών επιθέσεων προσπαθώντας
να αναγκάσει τη βρετανική κυβέρνηση να κα-
θίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων,
πράγμα που έγινε το 1998.

Έχουν περάσει πλέον 24 χρόνια από τη συμ-
φωνία της “Μεγάλης Παρασκευής” εκείνης
της χρονιάς, όταν η βρετανική κυβέρνηση και
η ηγεσία του ιρλανδικού κινήματος διακήρυτ-
ταν πως έβαζαν τέλος στα 30 χρόνια των “Τα-
ραχών”. Όμως η κληρονομιά του θρησκευτι-
κού μίσους και το υπόβαθρο των διαχωρισμών
που άφησε πίσω της η βρετανική αποικιοκρα-
τία με την διχοτόμηση της ιρλανδικής νήσου
παραμένει. Τα παιδιά στη Β. Ιρλανδία ενηλικιώ-
νονται χωρίς να έχουν μιλήσει με παιδιά της
άλλης θρησκείας και η ιδεολογία του διαχωρι-
σμού παίρνει σάρκα και οστά μέσα από τη χω-
ριστή εκπαίδευση, τις χωριστές γειτονιές,
τους χωριστούς χώρους αναψυχής.

Η ειρήνη δεν βασίζεται στην προσέγγιση
των δύο πλευρών, αλλά στη διαρκή αστυνό-
μευση. Οι δύο "κοινότητες" δεν έχουν άλλη
επιλογή από το να εκπροσωπούνται από πολι-
τικούς που εκλέγονται με βάση το θρήσκευμα.
Η προτεσταντική -και η καθολική- ελίτ της Βό-
ρειας Ιρλανδίας δίνει όρκους πίστεως στη βα-
σίλισσα αλλά υποστηρίζει σθεναρά τη διατή-
ρηση του παράνομου των εκτρώσεων σε αντί-
θεση με τη βρετανική νομοθεσία. Και οι βίαιες
συγκρούσεις επανέρχονται κάθε τόσο με δια-
φορετικές αφορμές παρά το γεγονός ότι οι μι-
σθοί και οι συνθήκες ζωής της εργατικής τά-
ξης, προτεσταντικής ή καθολικής, συγκλίνουν
διαρκώς τα τελευταία χρόνια.

Ηδιχοτόμηση της Ιρλανδίας το 1922,
ήταν μια Πύρρειος νίκη για την Βρετανι-

κή Αυτοκρατορία. Αν και νικήτρια, η βρετανι-
κή άρχουσα τάξη έβγαινε λαβωμένη από τον
Α' Παγκόσμιο Πόλεμο και είχε μόλις αντιμε-
τωπίσει την προοπτική μιας εργατικής επα-
νάστασης το 1919 όταν ο Τσόρτσιλ προσπά-
θησε να επιστρατεύσει χιλιάδες φαντάρους
για να τους στείλει να πολεμήσουν ενάντια
στην επαναστατημένη Ρωσία. Παράλληλα,
και ενώ είχε ανοιχτά μέτωπα και στην Τουρ-
κία και το Ιράκ, αντιμετώπιζε την ένοπλη εξέ-
γερση των Ιρλανδών. Μέσα στο 1918 περί-
που 100.000 αγωνιστές είχαν καταταγεί στις
δυνάμεις των Ιρλανδών Εθελοντών για να
πολεμήσουν την Βασιλική Ιρλανδική Χωρο-
φυλακή, τη δύναμη που εξασφάλιζε την βρε-
τανική κυραρχία στην Ιρλανδία. Τον Ιανουά-
ριο του 1919 οι βουλευτές του Σιν Φέιν, που
είχε στηρίξει τον εθνικοαπελευθερωτικό
αγώνα, ανακήρυτταν τη δημιουργία της ανε-
ξάρτητης Ιρλανδικής Δημοκρατίας και προ-
χωρούσαν στη δημιουργία παράνομου κοι-
νοβουλίου στο Δουβλίνο.

Η διχοτόμηση ήρθε ως συμβιβασμός της
βρετανικής άρχουσας τάξης κύρια με το Σιν
Φέιν που εκπροσωπούσε την ανερχόμενη ιρ-
λανδική ελίτ η οποία διεκδικούσε το δικό της
κράτος για να αναπτύξει τα δικά της συμφέ-
ροντα. Αυτό σήμαινε πως έπρεπε να περιορί-
σει το επαναστατικό κίνημα στις καθαρά

εθνικοαπελευθερωτικές τις διεκδικήσεις. Για
να το πετύχει αυτό έπρεπε να τσακίσει τις
διεκδικήσεις της μαχητικής εργατικής τάξης
που το 1919 είχε φτάσει μέσα από τους αγώ-
νες της να δημιουργήσει το Σοβιέτ του Λίμε-
ρικ, το οποίο αν και βραχύβιο και αδύναμο,
απηχούσε την έμπνευση που έπαιρναν οι ιρ-
λανδοί εργάτες από τη Ρώσικη επανάσταση.
Έπρεπε να σβήσει την ριζοσπαστική παρά-
δοση που είχε ξεκινήσει με την Εξέγερση του
Πάσχα το 1916 όταν ο επαναστάτης σοσιαλι-
στής Τζέιμς Κόνολι συνέδεε τη μάχη ενάντια
στην βρετανική κυριαρχία με την προοπτική
μιας “ιρλανδικής εργατικής δημοκρατίας”.

Στις διεκδικούμενες και από τις δύο πλευ-
ρές περιοχές της Β. Ιρλανδίας όπου ο προτε-
σταντικός πληθυσμός ήταν μεγαλύτερος, οι
δυνάμεις του κόμματος των Ενωτικών -που
ήταν αντίθετο στην προσχώρηση στην ανε-
ξάρτητη Ιρλανδική Δημοκρατία- σχημάτισαν,
με τη βοήθεια του βρετανικού στρατού ένα
μονοκομματικό “κράτος” σε έξι κομητείες.
Αυτό θα παρέμενε μέρος του Ηνωμένου Βα-
σιλείου. “Ενα προτεσταντικό κράτος για έναν
προτεσταντικό λαό", όπως έλεγαν, όπου οι
δυνάμεις ασφαλείας θα τρομοκρατούσαν
διαρκώς τον μειονοτικό καθολικό πληθυσμό.

Συμφέροντα
Η νέα ιρλανδική αστική τάξη και η καθολική

ιεραρχία υποστήριξαν αμέσως τη συνθήκη
της διχοτόμησης. Θέλησαν με αυτό τον τρό-
πο να εξασφαλίσουν τη θέση του νέου κρά-
τους ως μικρού συνεταίρου της Μ. Βρετανίας
ακόμα και αν αυτό σήμαινε πως άφηναν κατα-
δικασμένους τους κατοίκους της Β. Ιρλανδίας
σε μια διαρκή σύγκρουση μεταξύ Καθολικών
και Προτεσταντών, στην οποία ο βρετανικός
στρατός θα επενέβαινε ξανά και ξανά, όπως
το 1972, για να εξασφαλίσει τα συμφέροντα
της βρετανικής άρχουσας τάξης.

Οι οικογένειες των θυμάτων της Ματωμέ-
νης Κυριακής, ακόμα περιμένουν δικαίωση
καθώς, παρά τα αποτελέσματα εισαγγελικής
έρευνας που συμπεραίνει πως η επίθεση
ήταν “αναίτια και αδικαιολόγητη”, κανένας
από τους δράστες φαντάρους ή τους ανώτε-
ρους που έδωσαν τις εντολές δεν έχει κατα-
δικαστεί. Η Βρετανική άρχουσα τάξη, που
έχει αρκεστεί σε μια συγνώμη του πρωθυ-
πουργού Ντέιβιντ Κάμερον το 2010, είναι
βουτηγμένη στο αίμα των εθνοτικών και θρη-
σκευτικών συγκρούσεων που άφησε πίσω της
η αποικιοκρατική της πολιτική. Στην Ιρλανδία,
την Ινδία και το Πακιστάν, τη Μέση Ανατολή.

Αλλά και στην Κύπρο όπου σήμερα οι ντό-
πιες άρχουσες τάξεις αλλά και οι προστάτι-
δες Ελλάδα και Τουρκία βλέπουν ως μοντέ-
λο την διχοτόμηση της Ιρλανδίας και τις
συμφωνίες της “Μεγάλης Παρασκευής”. Ο
διχασμός όμως δεν είναι λύση. Το παράδειγ-
μα της Ιρλανδίας μας θυμίζει πως είναι απλά
ένας μηχανισμός που αναζοπυρώνει τα μίση.
Απέναντι στο εθνικιστικό δηλητήριο και τις
επιδιώξεις των “μεγάλων δυνάμεων” της πε-
ριοχής που θέλουν την κοινή ζωή των διαφο-
ρετικών εθνοτήτων ασύμβατη και αδύνατη η
μόνη προοπτική είναι οι κοινοί αγώνες από
τα κάτω. Στην Αμμόχωστο και τη Λευκωσία,
όπως και στο Ντέρι και το Δουβλίνο το σύν-
θημα για τους από κάτω απέναντι στον εθνι-
κισμό και την εκμετάλλευση είναι το ίδιο:
“Τάξη και όχι θρήσκευμα”.

Δημήτρης Δασκαλάκης
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ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Η “Ματωμένη
Κυριακή” 
του ‘72

Η Διχοτόμηση 
δεν είναι λύση

“Φόνος!” - Το πρωτοσέλιδο της αδελφής εφημερίδας της Εργατικής Αλληλεγγύης 
στη Βρετανία Socialist Worker μετά τη σφαγή στο Ντέρι 
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Τα βιβλία είναι όπλα

• Φειδίου 14 πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ 
• τηλ. 2105247584 • www.marxistiko.gr

Θα τα βρείτε στο
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Ήττα για τη δεξιά, ώρα για
ανασυγκρότηση στην ριζοσπαστική αριστερά

Πραγματοποιήθηκαν
την Κυριακή οι
βουλευτικές εκλο-

γές στην Πορτογαλία ανα-
δεικνύοντας στην πρώτη
θέση με -μια ανέλπιστη για
τον πρωθυπουργό Κόστα
αυτοδυναμία- το Σοσιαλι-
στικό Κόμμα που πήρε το
41,68% των ψήφων ανεβά-
ζοντας το ποσοστό του
κατά 5% συγκριτικά με τις
εκλογές του 2019. Το απο-
τέλεσμα διέψευσε τις προ-
βλέψεις που ήθελαν τα δε-
ξιά κόμματα ως τα κυρίως
ωφελημένα από τις πρό-
ωρες εκλογές με το PSD
να παίρνει το 27,80% και
τους Φιλελεύθερους
4,98%. 

Κύριοι χαμένοι των
εκλογών ήταν τα κόμματα
της ριζοσπαστικής αριστε-
ράς που από το 2015 στήριξαν με
τις ψήφους τους στην Βουλή την
κυβέρνηση του Σοσιαλιστικού
Κόμματος: Το Μπλόκο της Αρι-
στεράς πήρε 4,46% σημειώνον-
τας πτώση 5,2%, ενώ ο Ενιαίος
Δημοκρατικός Συνασπισμός, η
συμμαχία δηλαδή του Κομμουνι-
στικού Κόμματος με τους Πράσι-
νους πήρε 4,39% χάνοντας 2,1%.
Αρνητική εξέλιξη ήταν επίσης η
άνοδος του ακροδεξιού CHEGA
που πήρε 7,15% υπερτριπλασιά-
ζοντας τα ποσοστά του.

“Κυβερνησιμότητα”
Συνολικά η συμμετοχή στις

εκλογές σκαρφάλωσε στο 58%
παρά τις συνθήκες πανδημίας,
ενώ αθροιστικά το ποσοστό των
ψήφων των τριών μεγάλων κομ-
μάτων της Αριστεράς ήταν 50,6%,
δηλαδή 1,5% λιγότερο από το
2019.

Τα προγνωστικά που ήθελαν
την κεντροδεξιά να βγαίνει κερδι-
σμένη μπορεί να μην επαληθεύτη-
καν αλλά η κυρίαρχη ανάγνωση
των αποτελεσμάτων εστιάζει στη
«στροφή προς την κεντροαριστε-
ρά» με επιχείρημα ότι ο κόσμος
ψήφισε με κριτήρια «κυβερνησι-
μότητας» εγκαταλείποντας τα ρι-
ζοσπαστικά κόμματα της Αριστε-
ράς. Πρόκειται για μια ανάγνωση
που στα καθ’ ημάς  βολεύει αφε-
νός και για προφανείς λόγους το
ΚΙΝΑΛ του Νίκου Ανδρουλάκη
αφετέρου βολεύει τον Τσίπρα και
τη συνέχιση της δεξιόστροφης
πορείας του ΣΥΡΙΖΑ κόντρα στην
οποιαδήποτε αριστερή αντιπολί-
τευση ενόψει του επερχόμενου
συνεδρίου.   

Αλλά πρόκειται για μια λάθος

ανάγνωση. Οι εκλογές στην Πορ-
τογαλία προέκυψαν πρόωρα το
φθινόπωρο όταν το Μπλόκο και ο
συνασπισμός στον οποίο ηγείται
το ΚΚ αποφάσισαν -σωστά- να
μην ψηφίσουν τον προϋπολογι-
σμό λιτότητας για πρώτη φορά
μετά από εφτά ολόκληρα χρόνια.
Πώς προέκυψε όμως αυτή η αλ-
λαγή στη στάση τους; 

«Από το 2018 και μετά, οι απερ-
γίες και οι διαδηλώσεις έχουν γί-
νει κομμάτι της  καθημερινότη-
τας, ιδιαίτερα εκείνες στα σχο-
λεία και στα νοσοκομεία με αιτή-
ματα καλύτερους μισθούς και
προσλήψεις», ανέφερε ο Xoan
Vazquez στην ανταπόκρισή του
στην εφημερίδα Socialist Worker
λίγο μετά τις τοπικές εκλογές και
την κατάρρευση της κυβέρνησης
το περασμένο φθινόπωρο. «Είδα-
με απεργίες να ξεσπάνε σε μια
σειρά από χώρους, στις συγκοι-
νωνίες, στο μετρό, στους οδη-
γούς βυτιοφόρων, στα ΕΚΑΒ. Σε
κάποιες περιπτώσεις η κυβέρνη-
ση απάντησε κινητοποιώντας τον
στρατό ενώ σε άλλες επιδίωξε να
περιορίσει το δικαίωμα στην
απεργία. Το 2021 κλείνει με
72.000 περισσότερους ανέργους
από εταιρίες όπως ο αερομετα-
φορέας TAP και η Banco Santan-
der. Δεν είναι έκπληξη ότι στις το-
πικές εκλογές του Σεπτέμβρη το
κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα
σημείωσε πτώση ενώ ακόμη με-
γαλύτερη ήταν η πτώση του
Μπλόκου και του ΚΚ».

Ήταν αυτή ακριβώς η κινητο-
ποίηση του κόσμου και η δυσαρέ-
σκεια στις τοπικές εκλογές που
χτύπησε καμπανάκια για τις ηγε-
σίες των κομμάτων της αριστεράς

και τις ανάγκασε να αποσύρουν
την υποστήριξή τους στην κυβέρ-
νηση Κόστα το φθινόπωρο. Μόνο
που αυτό που συνέβη ήταν “πολύ
λίγο και πολύ αργά”. 

Η κυβέρνηση Κόστα σχηματί-
στηκε το 2015 λίγους μήνες μετά
την προδοσία του δημοψηφίσμα-
τος από τον Τσίπρα στην Ελλάδα.
Πτέρυγες της Αριστεράς πρόβα-
λαν τότε το παράδειγμα της Πορ-
τογαλίας σαν εναλλακτική. Η Αρι-
στερά δεν πήρε υπουργεία, αλλά
θα μπορούσε να “ελέγχει” και να
“εκβιάζει” την κυβέρνηση ώστε να
επιβάλλει φιλολαϊκά μέτρα υποτί-
θεται. Κάτι που τα πρώτα χρόνια
έγινε μερικώς δυνατό, αλλά για
λόγους που είχαν να κάνουν κυ-
ρίως με την αλλαγή πλεύσης των
«θεσμών», την χαλάρωση των μέ-
τρων της Τρόικας και την μείωση
των επιτοκίων. 

Όμηρος
Όταν αυτή έλαβε τέλος, η Αρι-

στερά δεν βρέθηκε να ελέγχει την
κυβέρνηση, αντίθετα βρέθηκε
όμηρος να τη στηρίζει σε κάθε
της κίνηση, για να μην “παίξει το
παιχνίδι της δεξιάς”. Αποκορύφω-
μα ήταν, πέρα από τις διαδοχικές
στηρίξεις στον προϋπολογισμό το
γεγονός ότι ο μεγαλύτερος αγώ-
νας των τελευταίων χρόνων, η
απεργία των εκπαιδευτικών, αφέ-
θηκε χωρίς κεντρική πολιτική στή-
ριξη από την Αριστερά που έβαλε
προτεραιότητά της να μην πέσει
η κυβέρνηση. Στις εκλογές του
2019 επαναλήφθηκαν οι ίδιες επι-
λογές, μόνο που η Αριστερά έχα-
σε ψήφους και το Σοσιαλιστικό
Κόμμα κέρδισε. Και όταν είδε ότι
ο δρόμος που είχε διαλέξει δεν

φέρνει αποτελέσματα, συ-
νέχισε να μην προτείνει
σαν εναλλακτική τους
αγώνες, αλλά να ελπίζει
σε καλύτερους «πολιτι-
κούς χειρισμούς». 

Αυτοί ήταν οι λόγοι που
τα κόμματα της Αριστεράς
στην Πορτογαλία ηττήθη-
καν στις πρόσφατες εκλο-
γές και όχι το ότι ο κό-
σμος «τα τιμώρησε» επει-
δή απέσυραν την στήριξή
τους στο Σοσιαλιστικό
Κόμμα. Ο κόσμος ψήφισε
το Σοσιαλιστικό Κόμμα
επειδή στο τέλος δεν έβρι-
σκε και καμιά διαφορά
ανάμεσα στην πολιτική
του και την πολιτική των
κομμάτων της Αριστεράς -
ψήφισε την «ορίτζιναλ» εκ-
δοχή του ρεφορμισμού
και όχι τις απομιμήσεις.

Πρόκειται για μια επανάληψη των
όσων έχουμε δει να συμβαίνουν
τα τελευταία χρόνια σε όλη την
Ευρώπη, σε όποιο σημείο τα κόμ-
ματα της ριζοσπαστικής αριστε-
ράς έκαναν την κίνηση να προσ-
δεθούν στο άρμα της «ρεαλιστι-
κής» λύσης διαφόρων μορφών
κυβερνητικής συνεργασίας με τα
σοσιαλδημοκρατικά ακόμη και τα
δεξιά κόμματα. Όπου αυτή συνέ-
βη αποδείχτηκε καταστροφή: 

Η συμμετοχή της Κομμουνιστι-
κής Επανίδρυσης στην κυβέρνηση
Πρόντι στην Ιταλία στα μέσα της
δεκαετίας του 2000, το μόνο που
πέτυχε ήταν οδηγήσει την ιταλική
αριστερά σε μια από τις χειρότε-
ρες ήττες της. Η συμμετοχή του
Die Linke στη Γερμανία, σε τοπι-
κές κυβερνήσεις των γερμανικών
κρατιδίων αλλά και η προσαρμογή
του προς τα δεξιά σε ζητήματα
όπως το μεταναστευτικό είχε σαν
αποτέλεσμα στις πρόσφατες
εκλογές να χάσει τη μισή του
εκλογική δύναμη. Το Podemos και
η συγκυβέρνηση με το Σοσιαλιστι-
κό Κόμμα στο ισπανικό κράτος εί-
ναι άλλο ένα παράδειγμα. 

Το μόνο που επιβεβαιώνει το
παράδειγμα της Πορτογαλίας εί-
ναι ότι η προοπτική των συνεργα-
σιών που ονειρεύεται ο Τσίπρας
ως μια νέα «ρεαλιστική» εναλλα-
κτική από τα πάνω απέναντι
στους μητσοτάκηδες ούτε την ερ-
γατική τάξη ούτε την Αριστερά
πρόκειται να ωφελήσει. Η δύναμη
της αριστερής εναλλακτικής δεν
βρίσκεται εκεί, αλλά στους αγώ-
νες και τη σύγκρουση με το σύ-
στημα, στην αντικαπιταλιστική
προοπτική της εργατικής τάξης.

Γιώργος Πίττας

8 Μάρτη 2019, Λισαβόνα, Νοσηλεύτριες διαδηλώνουν την ημέρα της γυναίκας



ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

STOP στην απειλή του πολέμου
Ο κίνδυνος ενός νέου (όχι μόνο ψυχρού)

πολέμου ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη
Ρωσία κλιμακώνεται ολοένα και πε-

ρισσότερο τις τελευταίες εβδομάδες. Μέχρι
στιγμής καμιά από τις δυο πλευρές δεν μοι-
άζει να έχει αποφασίσει να πυροδοτήσει μια
πραγματική «θερμή» σύγκρουση. Αλλά το μέλ-
λον είναι απρόβλεπτο και η απειλή του πολέ-
μου πραγματική.

Η Ρωσία έχει συγκεντρώσει ένα μεγάλο μέ-
ρος των στρατιωτικών της δυνάμεων στα σύ-
νορα της με την Ουκρανία. Μαζί με τον στενό
της σύμμαχο, την Λευκορωσία, ετοιμάζεται
για μια μεγάλη στρατιωτική άσκηση στην πε-
ριοχή στα μέσα του Φλεβάρη. Ο Τζο Μπάιν-
τεν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, κατηγορεί τον
Βλαντιμίρ Πούτιν, τον πρόεδρο της Ρωσίας,
ότι ετοιμάζεται να εισβάλει στην Ουκρανία.
Και το ΝΑΤΟ αξιοποιεί αυτές τις καταγγελίες
για να στείλει πυραύλους, άρματα μάχης και
στρατιωτικούς συμβούλους στην Ουκρανία
και τις γειτονικές χώρες – για να στηρίξει υπο-
τίθεται την άμυνα της χώρας.

Λεηλασία
Η Ουκρανία ανήκε μέχρι τη διάλυσή της το

1991 στην «Σοβιετική Ένωση» -όπως ονομαζό-
ταν καταχρηστικά η αυτοκρατορία που είχαν
χτίσει ο Στάλιν και οι επίγονοί του πάνω στα
συντρίμμια της Ρωσικής Επανάστασης. Και
όπως όλες οι παλιές κτήσεις της πάλαι ποτέ
Ρωσικής Αυτοκρατορίας έτσι και η Ουκρανία
μπήκε από την πρώτη κιόλας ημέρα της «από-
σχισής» της (τυπικά στις 24 Αυγούστου του
1991) στο στόχαστρο της Δύσης.

Το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, το ρωσικό αν-
τίστοιχο του ΝΑΤΟ, διαλύθηκε και αυτό το
1991. Οι απολογητές του καπιταλισμού θριαμ-
βολογούσαν. Ο «κομμουνισμός» είχε συντρι-
βεί. Η ανθρωπότητα, έλεγαν, θα βάδιζε απρό-
σκοπτη στο δρόμο της ανάπτυξης, της ειρή-
νης και της ευημερίας. Η «ιστορία είχε φτάσει
στο τέλος της» όπως διατυμπάνιζε o Αμερικα-
νός φιλόσοφος Φράνσις Φουκουγιάμα.

Το ΝΑΤΟ, όμως, δεν διαλύθηκε. Αντίθετα
μετατράπηκε σε ένα από τα δυο βασικά εργα-
λεία μέσα από τα οποία η νικηφόρα στον Ψυ-
χρό Πόλεμο Δύση άρχισε να λεηλατεί τις πα-
λιές «κτήσεις» της ηττημένης Ρωσική Αυτο-
κρατορίας. Το πρώτο «θύμα» αυτής της ιμπε-
ριαλιστικής αρπακτικότητας ήταν η Γιουγκοσ-
λαβία, μια χώρα που ήταν μοιρασμένη 50-50
ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση σύμφωνα
με τις διαβόητες συμφωνίες της Γιάλτας και
της Τεχεράνης μέσα από τις οποίες είχαν μοι-
ράσει μεταξύ τους τον κόσμο οι νικητές του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου. Η Γιουγκοσλαβία βυθί-
στηκε σε έναν αιματηρό εμφύλιο πόλεμο, που
με τη βοήθεια των διεθνών της «φίλων», κρά-
τησε δέκα ολόκληρα σχεδόν χρόνια. Στο τέ-
λος διαλύθηκε σε μια σειρά από ανεξάρτητες
χώρες και η Ρωσία έχασε πρακτικά κάθε έλεγ-
χο πάνω της.

Αλλού τα πράγματα εξελίχθηκαν πιο «ειρη-
νικά». Η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Βουλγαρία
και μια ολόκληρη σειρά από χώρες που ανή-
καν στο Σύμφωνο της Βαρσοβίας μπήκαν
στην Ευρωπαϊκή Ένωση – το δεύτερο βασικό
εργαλείο λεηλασίας της πρώην Ρωσικής Αυ-
τοκρατορίας. Από το 1991 μέχρι σήμερα η Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση έχει αποκτήσει 14 νέα κράτη-
μέλη. Από αυτά τα 11 ανήκαν μέχρι τότε στη
σφαίρα επιρροής της Ρωσίας.

Αυτή η λεηλασία δεν ήταν, όμως, πάντα νι-
κηφόρα. Η Ρωσία μπορεί να μην είναι πλέον η
«δεύτερη μεγάλη υπερδύναμη», εξακολουθεί,
όμως, να είναι η δεύτερη στρατιωτική δύναμη
στον πλανήτη. Το πυρηνικό της οπλοστάσιο
μπορεί -όπως και των ΗΠΑ- να αφανίσει τη
ζωή από τον πλανήτη. Και χάρη κύρια στο πε-
τρέλαιο και το φυσικό αέριο και την σκληρά
ταξική πολιτική του Πούτιν έχει καταφέρει μέ-
σα στα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από
την κατάρρευση του 1991 να ανακτήσει και
ένα σημαντικό μερίδιο από την παλιά της οικο-
νομική ισχύ.

Η περίπτωση της Γεωργίας
Αυτό φάνηκε ανάγλυφα το 2008 στη Γεωρ-

γία –μια από τις παλιές Ασιατικές Σοβιετικές
Δημοκρατίες. Τον Απρίλιο του 2008 η σύνο-
δος κορυφής του ΝΑΤΟ αποφάσισε, ύστερα
από πρόταση του τότε Αμερικανού Προέδρου
Τζορτζ Μπους να «εξετάσει άμεσα» τα αιτήμα-
τα ένταξης της Γεωργίας και της Ουκρανίας.
Η Ρωσία απάντησε με τη συγκέντρωση στρα-
τευμάτων στα σύνορα με τη Γεωργία.  Στις 7
Αυγούστου του 2008 εισέβαλε και κατέλαβε
τη χώρα. Τα ρωσικά στρατεύματα αποσύρθη-
καν λίγες εβδομάδες αργότερα αλλά η επέ-
κταση του ΝΑΤΟ στη Γεωργία πρακτικά ακυ-
ρώθηκε.

Το 2014 η Ρωσία κατάφερε να διακόψει τις
συνομιλίες σύνδεσης της Ουκρανίας με την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απόφαση αυτή όμως
του τότε προέδρου Βικτόρ Γιανούκοβιτς πυ-
ροδότησε μια σειρά από διαδηλώσεις και τα-
ραχές που έριξαν την κυβέρνηση και έφεραν
στην εξουσία τη φιλοδυτική κυβέρνηση του
Πέτρο Ποροσένκο. Με τη βοήθεια του Πούτιν
αναπτύχθηκε στην Ανατολική Ουκρανία ένα
«αυτονομιστικό» κίνημα που κατεστάλη άγρια
από την κυβέρνηση του Κιέβου. Στις 27 Φε-
βρουαρίου 2014 η Ρωσία κατέλαβε την ουκρα-
νική μέχρι τότε  χερσόνησο της Κριμαίας (η
οποία φιλοξενούσε και φιλοξενεί μια μεγάλη

ρωσική ναυτική βάση) και λίγες ημέρες αργό-
τερα ανακοίνωσε την προσάρτησή της.

Η Ρωσία προβάλλει δυο απαιτήσεις από τη
Δύση: να σταματήσει η εξάπλωση του ΝΑΤΟ
προς την ανατολή. Και να αποσυρθούν τα βα-
ριά επιθετικά όπλα από τις χώρες της Βαλτι-
κής, την Πολωνία, την Ουγγαρία και τις άλλες
φιλοδυτικές πλέον χώρες που περιβάλλουν
και απειλούν τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ
όμως θεωρούν αυτές τις απαιτήσεις απαράδε-
κτες.

Αυτό που έχει οξύνει την κρίση είναι η εμ-
φανής αδυναμία του αμερικάνικου ιμπεριαλι-
σμού να διατηρήσει την ηγεμονία του πάνω
στον πλανήτη. Οι ΗΠΑ έχασαν τον «πόλεμο
κατά της τρομοκρατίας» -έναν πόλεμο που εί-
χε σαν κύριο στόχο να δείξει στον πλανήτη ότι
οι ΗΠΑ, παρά την σχετική τους οικονομική
υποβάθμιση (το ΑΕΠ της Κίνας αναμένεται να
ξεπεράσει το αμερικανικό στο άμεσο μέλλον)
εξακολουθούν να είναι το «μεγάλο αφεντικό»
του κόσμου. Αντί για αυτό επέδειξαν μόνο την
αδυναμία τους. Η κυβέρνηση του Ιράκ ελέγχε-
ται πρακτικά σήμερα από την Τεχεράνη. Στη
Συρία η συμμαχία της Ρωσίας με το Ιράν κα-
τάφερε να κρατήσει στην εξουσία τον πρό-
εδρο Άσαντ. Η εμφανέστερη πανωλεθρία,
όμως, ήταν η βιαστική αποχώρηση τον περα-
σμένο Αύγουστο των αμερικανικών δυνάμεων
από το Αφγανιστάν.

Ρήγματα
Η αδυναμία αυτή δεν τροφοδοτεί απλά και

μόνο τις ιμπεριαλιστικές επιδιώξεις των αντι-
πάλων της, της Κίνας ή της Ρωσίας του Πού-
τιν. Διευρύνει και τα ρήγματα που υπάρχουν
στο εσωτερικό της δυτικής συμμαχίας.

Η Βρετανία και οι χώρες της Βαλτικής στέλ-
νουν αυτές τις μέρες, με την έγκριση των
ΗΠΑ, αντιαεροπορικούς πυραύλους και βαριά
όπλα στην Ουκρανία για να στηρίξουν την
άμυνά της απέναντι σε μια ενδεχόμενη Ρωσι-
κή εισβολή. Η Γερμανία περιορίστηκε να στεί-
λει 50 χιλιάδες κράνη. Η τυπική δικαιολογία
της κυβέρνησης του Όλαφ Σόλτς είναι η «πά-
για αντίθεση» της Γερμανίας (λόγω των «ενο-

χών» του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου) να στείλει
επιθετικά όπλα σε ξένη χώρα. Στην πραγματι-
κότητα, όμως, η Γερμανία αρνείται να ευθυ-
γραμμιστεί με την πολιτική των ΗΠΑ λόγω των
ιδιαίτερων οικονομικών σχέσεων που έχει με
τη Ρωσία.

Οι ΗΠΑ απειλούν τη Ρωσία τώρα κύρια με
οικονομικές κυρώσεις. Το πρώτο «θύμα» αυ-
τών των κυρώσεων θα είναι ο αγωγός Nord-
Stream II -ένας αγωγός που θα μεταφέρει φυ-
σικό αέριο από τη Ρωσία στη Γερμανία παρα-
κάμπτοντας τη σημερινή διαδρομή μέσα από
την Ουκρανία. Οι ΗΠΑ έχουν πολλές φορές
προσπαθήσει να σταματήσουν την κατασκευή
του αγωγού. Η Ολλανδία αποσύρθηκε πριν
από δυο χρόνια από το έργο. Όχι όμως και η
Γερμανία, που επιμένει ότι ο αγωγός έχει οι-
κονομική και όχι γεωπολιτική σημασία.

Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ έχουν τεράστιες ευθύ-
νες για την κλιμάκωση της κατάστασης στην
Ουκρανία. Αλλά θα ήταν λάθος να αντιμετωπί-
σει κανείς τον Πούτιν και τη Ρωσία σαν αμυνό-
μενους. Η Ρωσία δεν επιδιώκει την ειρήνη.
Διεκδικεί το «δικαίωμα» της να αντιμετωπίζε-
ται σαν «μεγάλη δύναμη». Το «δικαίωμά» της
δηλαδή να επιβάλλει τα συμφέροντά της στην
«αυλή» της. Ο λαός του Αφγανιστάν γνωρίζει
πολύ καλά τι μπορεί να σημαίνει αυτό το δι-
καίωμα: θάνατο. Οι ΗΠΑ εισέβαλλαν στο Αφ-
γανιστάν το 2001, στον «πρώτο» πόλεμο κατά
της τρομοκρατίας. Είκοσι περίπου χρόνια πριν
είχαν εισβάλλει στη χώρα οι Ρώσοι.

Η αιχμή του αντιπολεμικού κινήματος στην
Ελλάδα και τις άλλες χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει
να είναι οι πολεμικές προετοιμασίες της Δύ-
σης, η πολεμοκαπηλία των δικών μας κυβερνή-
σεων. Αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει να τρέφου-
με καμιά αυταπάτη για τη φύση της διαμάχης.
Ο εχθρός του εχθρού μας δεν είναι φίλος μας.
Η Ρωσία δεν είναι το «αντίπαλο δέος» του αμε-
ρικανικού ιμπεριαλισμού. Είναι μια ιμπεριαλιστι-
κή Μεγάλη Δύναμη με τα δικά της συμφέροντα
και τις δικές της θανατηφόρες επιδιώξεις.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Το ΝΑΤΟ θέλει να καταπιεί την Ουκρανία. 
Στη φωτό ο γραμματέας του ΝΑΤΟ υποδέχεται τον πρόεδρο της Ουκρανίας

Διαβάστε επίσης
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